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головного судді про проведення змагання 

 
1. Вид спорту: автомодельний 

 

2. Назва змагань: Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді(юнаки) з 

автомодельного спорту(трасові моделі, молодші школярі) (IV ранг) 

 

3. Дата проведення: з “04”  по “09” червня 2018 року. 

 

4. Місце проведення м. Ізмаїл, трек Станції юних техніків м. Ізмаїл 
     (місто і спортивна споруда) 

 

5. В змаганнях прийняли участь 6 команд з Волинської, Одеської, Миколаївської, 

Чернігівської, Чернівецької областей та м. Ізмаїл.   

 

6. Кількість учасників по заявках 27 чол. 

 

7. Прийняло участь в змаганнях - 20 чол., юнаків - 20, дівчат - 0. 

 

8. Кількість учасників по спортивно-технічній підготовці:  ЗМСУ - 0 

 

МСМК - 0, МС - 0, КМС -0 , І р. - 5, ІІ р. - 15 

 

9. Кількість суддів – 5 чол., з них іногородніх – 4 чол.. 

 

10. Командні результати:  

1 місце - команда Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (тренер Токарюк Віктор Петрович), 2 місце - команда 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

(тренер Худолій Сергій Володимирович), 3 місце - команда Волинського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді (тренер Кадлубицький Павло 

Іванович) 

11. Перехідний приз вручено команді: ____не вручався_________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12. На змаганнях встановлені рекорди ____не встановленні_____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. Учасники виконали розрядні нормативи: МСМК _______, МС ___________, 

 

КМС ___, І р. _____, ІІ р. _____, ІІІ р._____. 

 

14. Кількість протестів __0___, з них задовільнено ___0____, відхилено __0____ 

 



15. Було присутньо глядачів (приблизно) ___50_____ чол. 

 

16. Підготовленість місць змагань ___задовільно_____________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17. Стан погоди ___задовільний___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

18. Коротка характеристика роботи суддівської колегії : - задовільна, змагання 

проводились  відповідно до правил проведення змагань з автомодельного спорту та 

регламенту цих перегонів. 

 

19. Висновки та пропозиції: - У 2019 році проводити Всеукраїнські змагання з 

трасових автомоделей в традиційні терміни. 

 

Головний суддя змагань, суддя __НК___ категорії, м. _Вознесенськ________ 

__Кравцов Олександр Якович_________________________________ 
  (прізвище, ім’я, по-батькові)     (підпис) 

 

Головний секретар змагань, суддя __НК___ категорії м. _Київ________ 

__Романенко Сергій Володимирович__________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по-батькові)     (підпис)  
           

 

“09” червня 2018 року 

 
 

 

 

 


