
 

 

Інформаційно-методичні матеріали 

проведення Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з судномодельного спорту  

(«NS» - моделі до 600мм)  

 

1. Загальна інформація 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного 

спорту («NS» - моделі до 600мм) (далі - Змагання) проводяться відповідно до 

Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів 

спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді 

(далі – Положення), затвердженого наказом МОНмолодьспорту України 

28.05.2012 року №635 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.06.2012року за №953/21265. 

1.2. Змагання проводяться відповідно до Витягу з правил проведення 

змагань з судномодельного спорту (моделі рекомендовані для проведення 

змагань серед учнівської молоді) затверджених Українським державним 

центром позашкільної освіти 28.10.2011 року (далі – Правила). 

1.3. Інформаційно-методичні матеріали надають детальну інформацію та 

рекомендації, що до проведення заходу згідно Положення. 

1.4. Захід є IV фінальним етапом Всеукраїнських відкритих змагань з 

судномодельного спорту. 

 

2. Програма Змагань 

2.1. Програмою Змагань передбачається: 

особисто-командна першість у класах моделей: EK-600, EH-600, EL-600; 

F2-U, F4-A, F4-В/С;  

обмін досвідом між членами команд та тренерами. 

2.2. Моделі, представлені на Змагання, повинні відповідати вимогам до 

Правил. 

2.3. Вимоги до класу моделей EL-600:  

тип двигуна – будь-якій (дозволено зовнішні гумомотори); 

правила старту однакові для усіх типів двигунів;  

в випадку встановлення на моделі гумового, пружинного або іншого 

двигуна з механічним накопленням енергії, спортсмен зобов'язаний встановити 

на модель стопор-фіксатор гребного гвинта для безпечного запуску моделі; 

в процесі до старту спортсмен зобов'язаний поставити модель на воду та, 

не тримаючи її руками, продемонструвати судді плавучість моделі, відповідно 

до позиційного або надводного положення моделі. 

2.4. Кожен учасник має право виступати в особистому заліку не більш 

ніж у трьох різних класах моделей. До командного заліку може бути включено 

не більш трьох результатів особистої першості кожного учасника. Кожна 

команда має право виставити в одному класі не більше двох моделей. 

 

3. Учасники Змагань 

3.1. До участі у Змаганнях допускаються учасники - віком до 17 років 

включно на момент проведення мандатної комісії. 



3.2. Вік учасників у класі F4-A до 14 років на момент реєстрації. 

3.3. До складу команди входять 9 осіб: 6 учасників, тренер, керівник та 

суддя. 

4. Необхідна документація 

4.1. До участі у Змаганнях подаються документи відповідно до вимог 

розділу V Положення: 

- заявка про участь у Змаганнях, з відміткою лікаря про допуск учасників, 

завірену підписом керівника і печаткою організації, що відряджає (додаток 1); 

- паспорти учасників або учнівські квитки чи довідки з місця навчання з 

фотографією, підписані керівником і завірені печаткою навчального закладу, де 

навчається учасник або який направляє учасника для участі у Змаганнях. 

4.2. До технічної комісії подається документація на моделі згідно з 

Правилами. 

5. Організація суддівства 

5.1. Суддівство Змагань здійснює суддівська колегія, склад якої 

затверджується Українським державним центром позашкільної освіти (далі – 

УДЦПО). 

5.2. Організацію роботи суддівської колегії забезпечує Федерація 

судномоделізму і судномодельного спорту України (далі – ФСССУ). 

5.3. До суддівства на Змаганнях залучаються судді, що приїжджають у 

складі команд - учасниць. 

5.4. У разі виникнення під час проведення Змагань суперечливих питань 

остаточне рішення приймає Головний суддя.  

 

6. Визначення переможців та нагородження 

6.1. Результати виступу учасників у особистій першості визначаються 

згідно з Правилами. 

6.2. До командного заліку зараховується один кращий результат, 

показаний членом команди в особистій першості з кожного класу моделей. 

6.3. Результати командної першості визначаються за сумою балів 

чотирьох кращих результатів отриманих у різних класах моделей. 

6.4. Команди, які зайняли призові місця, нагороджуються, дипломами 

УДЦПО. 

6.5. Призери особистої першості нагороджуються дипломами відповідних 

ступенів УДЦПО. 

 



 Додаток 1  

 до Інформаційно-методичних матеріалів проведення 

Всеукраїнських змагань учнівської молоді з 

судномодельного спорту («NS» - моделі до 600мм) 

ЗАЯВКА 

на участь команди _________________________________ у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з 

судномодельного спорту («NS» - моделі до 600мм) у 2015 році 

______________________________________________________________________________________________________ 
(повна назва позашкільного закладу) 

Склад команди: 

№ 

з/п 

Клас 

моделі 

/залік 

Назва моделі, 

масштаб 

Прізвище, ім’я та по 

батькові учасника 

Дата 

народження 

(день, 

місяць, рік) 

Навчальни

й заклад, 

клас (курс) 

Домашня адреса: 
(нас.пункт,вулиця, 

будинок, квартира) 

Телефон 

учасника 

Відмітка 

лікаря 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

         

 

Тренер команди ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, повна домашня адреса) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Керівник команди ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, повна домашня адреса) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Суддя __________________________________________________________________________________________________ 
                     (прізвище, ім’я, по батькові, суддівська категорія, місце роботи, посада, повна домашня адреса) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Директор                                              М.П.                                _______________________ 
                                          Підпіс                                                                                                    ПІБ 


