
Інформаційно-методичні матеріали проведення 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з  

автомодельного спорту (трасові моделі) 

 

1. Загальна інформація 

1.1. Інформаційно-методичні матеріали надають детальну інформацію та 

рекомендації, що до проведення заходу згідно з «Положення про Всеукраїнські 

відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів 

технічної творчості дітей та учнівської молоді» (далі Положення). 

1.2. Захід є VI фінальним етапом Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з автомодельного спорту  (трасові моделі). 

 

2. Програма Змагань 

2.1. Програмою Змагань передбачається: 

- індивідуальна першість у класах трасових автомоделей «RETRO», 

«Евроспорт-стандарт»; 

- командна першість у класах трасових автомоделей (екіпажна гонка) 

«Вантажівка», «G-33». 

 

3. Учасники Змагань 

3.1. У змаганнях бере участь учнівська молодь до 18 років на день 

проведення мандатної комісії.  

 

4. Необхідна документація 

Керівник команди подає до мандатної комісії документи згідно з 

розділом V Положення (Зразок заявки у додатку 1)  

 

5. Вимоги до проведення змагань 

5.1. Змагання проводяться відповідно до Інформаційно-методичних  

матеріалів проведення змагань та “Правил змагань з автомодельного спорту”  

(далі в тексті – Правила).  

5.2. Стартові групи учасників формуються  за рейтингом команд 

попередніх всеукраїнських змагань. 

5.3. На моделях дозволяється: 

- використання гуми тільки типу «Alpha (синя)». 

5.4. Команда, яка приймає участь у змаганнях, повинна мати єдину 

спортивну форму. 

 

6. Керівництво змаганнями 

6.1. Загальне керівництво організацією і проведенням Всеукраїнських 

відкритих змагань доручається здійснювати Українському державному центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України (згідно з 

Положенням).  

 



7. Організація суддівства 

7.1. Суддівство змагань здійснює суддівська колегія, склад якої 

затверджується Українським державним центром позашкільної освіти. Рішення 

зі суперечливих питань, що можуть виникнути під час проведення заходу 

(тлумачення Інформаційно-методичних матеріалів, Правил тощо) виносить 

уповноважена особа Українського державного центру позашкільної освіти. 

7.2. Організація роботи суддівської колегії доручається  Національній 

українcькій федерації автомодельного спорту та ТСОУ (за згодою). В окремих 

випадках до суддівства на стартах можуть залучатися представники від команд. 

 

8. Визначення та нагородження переможців і призерів 

8.1. Особиста першість визначається у класі моделей «Ретро», «Евроспорт-

стандарт». 

8.2. До командного заліку зараховуються два кращих результати (по 

одному від кожного з двох екіпажів команди), показаних у класах моделей 

«Вантажівка» та «G-33». 

8.3. За однакової суми очок у двох або більше команд перевага надається 

тій команді, у якої кращий результат у класі «G-33». 

8.4. Команди, які зайняли призові місця, нагороджуються згідно з 

Положенням. 

8.5. Призери індивідуальної першості нагороджуються згідно з 

Положенням. 

 

9. Техніка безпеки 

9.1. Організатори змагань та старші судді на стартах відповідають за 

забезпечення умов дотримання правил техніки безпеки під час проведення 

стартів. 

9.2. Керівник та тренер, що супроводжують команду несуть 

відповідальність за виконання членами команди вимог Правил та техніки 

безпеки.  

 

10. Організаційні питання 

Попередні заявки (з точною кількістю учасників) письмово подаються 

до оргкомітету за адресою: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 8, УДЦПО 

тел./факс: (044) 253-75-25, або на електрону адресу texn@i.ua  до 20 березня 

2016 року*.  

Без попередньої заявки команда до участі у заході не допускається. 

    *Дата подачі попередньої заявки буде вказана у Листі-виклику 

 

 

 

 

 



 

 

      Додаток 1 

До Інформаційно-методичних 

матеріалів проведення 

Всеукраїнських відкритих 

змагань учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові 

моделі) 

 

 

 

З А Я В К А 

на участь ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
назва змагання 

_____________________________________________________просить  
( назва організації) 

допустити до участі у змаганнях команду в складі : 

 

№ 

з/п 

Клас 
моделей 

Прізвище, ім'я 

учасника 

Рік 

народж. 

Клас, школа Домашня 

адреса 

Дозвіл 

лікаря 

       

       

       

       

       

       

 

Керівник: 
_____________________________________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада/ 

Тренер: 
_____________________________________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада/ 

Суддя:  

____________________________________________________________________  
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада/ 

 

 

Директор 

 

 

М.П.  

 


