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Від 18.05.2018р. № 05-22 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

 

 

Директорам обласних та Київського 

міського центрів науково - технічної 

творчості учнівської молоді 

 

Про проведення Всеукраїнських відкритих  

змагань учнівської молоді (юніори) з судномодельного  

спорту («М» - швидкісні радіокеровані) (ІV ранг) 

 

 

Відповідно до пункту 100 Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, 

затвердженого наказом МОН від 04.01.2018 № 12, з 11 по 15 липня 2018 р. у 

м. Глухові Сумської області відбудуться Всеукраїнські відкриті змагання 

учнівської молоді (юніори) з судномодельного спорту («М» - швидкісні 

радіокеровані) (ІV ранг). Програма проведення додається. 

До участі запрошуються команди закладів позашкільної освіти та інших 

закладів, установ, організацій, що отримали виклик від Українського 

державного центру позашкільної освіти. До складу команди входять 9 осіб: 

6 учасників, 1 керівник команди, 1 тренер та 1 суддя. 

Заїзд та реєстрація учасників – 11 липня ц.р. до 13.00 год. за адресою: 

Сумська область, м. Глухів, вул. Вознесенська, 46, Глухівський міський центр 

позашкільної освіти. Проїзд залізничним транспортом до м. Києва, далі 

автобусом «Київ – Глухів» або до м. Шостка, далі автобусом «Шостка – 

Глухів» до автостанції м. Глухова.  

Від’їзд учасників – 15 липня ц.р. після 17.00 год. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників змагань та осіб, 

які їх супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Орієнтовна вартість проживання – від 200,00 грн./добу. Централізованим 

харчуванням, учасники заходу не забезпечуються. 

Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення 

заходу забезпечують супроводжуючі особи. 

Для участі у заході та бронювання місць у готелі необхідно подати заявку 

до 01 липня ц.р. на е-mail texn@i.ua. Для організації зустрічі повідомити 

організаторів про вид транспорту, дату і час прибуття до м. Глухова. 

Додаткова інформація – за тел. у м. Київ: (050) 913-43-81, (067) 501-

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetu@i.ua
mailto:texn@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
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23-34 (контактна особа – Пасхалова Лариса Олексіївна); у м. Глухові: (050) 
607-53-26 (контактна особа – Грудина Микола Михайлович). 

 
 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пасхалова  

050 913 43 81 
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Додаток 

до листа УДЦПО  

від 18.05.2018р. № 05-22 

 

Програма (Регламент) 

проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді (юніори) з 

судномодельного спорту («М»- швидкісні радіокеровані) (ІV ранг) 

 

 

1. Цілі та завдання 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з 

судномодельного спорту («М» - швидкісні радіокеровані) (ІV ранг) (далі – 

Змагання) проводяться відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про позашкільну освіту», Положення «Про Всеукраїнські відкриті 

заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної 

творчості серед дітей та учнівської молоді», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.11.2017 року №1468, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 року за 

№ 1471/31339 (далі – Положення) та Договору про співпрацю Українського 

державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України та 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 13.11.2017 року № 46. 

1.2. Захід є IV фінальним етапом Змагань. 

1.3. Змагання проводяться з метою: 

підготовки спортивного резерву для збірних команд України з 

судномодельного спорту; 

визначення кращих юніорських команд України для їх участі в 

міжнародних змаганнях; 

сприяння популяризації та подальшого розвитку судномодельного спорту 

в Україні серед учнівської молоді; 

підвищення рівня фізичної підготовки, технічної і практичної 

майстерності учасників; 

формування в учасників високої патріотичної свідомості та відродження 

українських національних традицій; 

організації оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля учнів, 

формування у них навиків здорового способу життя. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

2.1. Змагання проводяться з 11 по 15 липня 2018 р. у м. Глухів, Сумської 

області на базі Глухівського міського центру позашкільної освіти за адресою:    

м. Глухів, вул. Вознесенська, 46. 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Змагань 

здійснюється Українським державним центром позашкільної освіти (далі – 
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УДЦПО) за підтримки Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України (далі – Комітет). 

3.2. Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Змагань 

покладається на Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, головну суддівську колегію, персональний склад якої 

затверджує УДЦПО. 

3.3. До суддівства на стартах залучаються судді, що приїжджають у 

складі команд. 

 

4. Учасники змагань 

4.1. До участі у Змаганнях запрошуються команди закладів позашкільної 

освіти України та інших закладів, установ, організацій, що отримали виклик від 

Українського державного центру позашкільної освіти. 

4.2. До участі у Змаганнях допускаються юніори (спортсмени) – віком до 

18 років на момент проведення мандатної комісії. 

4.3. До складу команди входять 9 осіб: 6 юніорів (спортсменів), 

1 керівник команди, 1 тренер команди та 1 суддя. 

 

5. Характер заходу 

5.1. Змагання особисто-командні: 

особиста першість у класах моделей: F1-E, F3-E, ECO-mini expert, ECO-

expert, ECO-mini team, mini MONO, mini HYDRO; 

командна першість у класах моделей: F1-E, F3-E, ECO-mini expert, ECO-

expert, mini MONO, ECO-mini team. 

 

6. Програма (розклад) проведення змагань 

11 липня:  

до 13.00 заїзд команд, реєстрація учасників (мандатна комісія); 

10.00 - 15.00 вільні тренування; 

15.00 - 16.30 нарада суддівської колегії та представників команд;  

16.30 - 19.00 вільні тренування. 

12 липня:  

09.00 - 10.00 офіційне відкриття змагань; 

10.00 - 18.00 старти моделей; 

18.00 - 19.00 нарада суддівської колегії та представників команд.  

13 липня:  

09.00 - 18.00 старти моделей; 

18.00 - 19.00 нарада суддівської колегії та представників команд.  

14 липня:  

09.00 - 18.00 старти моделей; 

18.00 - 19.00 нарада суддівської колегії та представників команд.  

15 липня:  

09.00 - 17.00 старти моделей; 

17.00 - 18.00 офіційне закриття змагань, нагородження переможців і 

призерів. 



5 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

7.1. Підготовка місць проведення Змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

7.2. Відповідальність за життя і здоров’я учасників у дорозі та під час 

проведення заходу покладаються на осіб, які їх супроводжують.  

7.3. У разі включення до складу команди однієї супроводжувальної особи, 

така особа не може брати участі у нарадах представників команд та суддівстві. 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців 

та призерів 

8.1. Результати виступу учасників у особистій першості визначаються 

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). 

8.2. Результати командної першості визначаються за сумою балів 

чотирьох кращих результатів членів команди отриманих у різних класах 

моделей. До командного заліку від одного члена команди може бути включено 

не більш трьох результатів отриманих у класах моделей: F3-E, F1-E, ECO-mini 

expert, ECO-expert, mini MONO. 

8.3. Команди, які зайняли призові місця, нагороджуються дипломами 

УДЦПО відповідних ступенів. 

8.4. Команда, яка посіла перше місце нагороджується кубком УДЦПО, 

8.5. Переможці особистої першості нагороджуються дипломами та 

медалями УДЦПО відповідних ступенів. 

 

9. Умови фінансування заходу 

та матеріального забезпечення учасників 

9.1. Витрати на організацію та проведення Змагань здійснюються УДЦПО 

за кошти загального фонду бюджету та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

9.2. Участь у Змаганнях здійснюються за рахунок організацій, що 

відряджають. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у Змаганнях 

10.1. Попередні заявки команд на участь у Змаганнях подаються на 

електронну адресу УДЦПО: texn@i.ua за 10 днів до початку змагань. До 

змагань допускаються команди, які підтвердили свою участь в установлений 

термін. 

10.2. Для участі у Змаганнях до мандатної комісії в день приїзду 

подаються: 

наказ про відрядження (направлення) команди; 

mailto:texn@i.ua
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заявка (додаток) про участь у Змаганнях з відміткою лікаря про допуск 

учасників, завірена підписом керівника організації, що відряджає; 

свідоцтва про народження (документи, що посвідчують особу), або 

учнівські (студентські) квитки учасників, або інший офіційний документ, який 

дає змогу визначити вік учасника; 

кваліфікаційні книжки спортсменів (за наявності). 

10.3. Керівник команди є відповідальними за наявність у кожного з 

учасників Змагань форми первинної облікової документації № 079/о «Медична 

довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

17.06.2013 року за № 990/23522. 
 

11. Інші умови 

11.1. Змагання проводяться відповідно до даної Програми (Регламенту) 

Положення та правил проведення Змагань з відповідного виду спорту. 

11.2. У разі виникнення під час проведення Змагань суперечливих питань, 

остаточне рішення приймає головний суддя. Оскарження рішень головного 

судді здійснюється за процедурою зазначеною в Положенні. 

11.3. Питання не врегульовані цією Програмою (Регламентом) 

вирішуються відповідними оргкомітетами – регіональними чи оргкомітетом, 

склад якого затверджується УДЦПО.  

11.4. Засідання мандатної комісії проводиться особами, які 

призначаються головним суддею змагань. До складу мандатної комісії, в 

обов’язковому порядку входить представник УДЦПО. Протокол засідання 

мандатної комісії є невід’ємною частиною звіту головного судді. 

11.5. Звіт головного судді змагань подається в день закінчення змагань до 

УДЦПО.  

11.6. УДЦПО опрацьовує звіт головного судді в 5 денний термін після 

отримання та звітує перед Комітетом. 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0990-13
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 Додаток 

 до Програми (Регламенту) проведення Всеукраїнських відкритих 

змагань учнівської молоді (юніори) з судномодельного спорту 

(«М»-швидкісні радіокеровані) (ІV ранг) 

ЗАЯВКА 
 

про участь команди _________________________________області у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської 

молоді (юніори) з судномодельного спорту («М»-швидкісні радіокеровані) (ІV ранг) у складі: 

______________________________________________________________________________________________________ 
(повна назва позашкільного закладу) 

№ 

з/п 

Клас 

моделі 

/залік 

частота, 

танспорд

ер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові учасника 

Спорти

вний 

розряд 

Дата 

народжен

ня (день, 

місяць, рік) 

Навчальний 

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  
 


