
Програма  
проведення Всеукраїнських змагань учнівської молоді 

з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) (заочних) 

 

1. Цілі та завдання 

 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) (заочні) (далі – Змагання) 

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

позашкільну освіту» та вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», від 22.07.2020 року №641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

1.2. Захід є IV фінальним етапом Змагань. 

1.3. Змагання проводяться з метою: 

сприяння популяризації та подальшого розвитку авіамодельного спорту в 

Україні серед учнівської молоді; 

підготовки спортивного резерву для збірних команд України з 

авіамодельного спорту; 

підвищення рівня фізичної підготовки, технічної і практичної майстерності 

учасників; 

формування допрофесійних практичних умінь та навичок. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

 

2.1. Подача польотних протоколів та відеофайлів до 30.11.2020. 

2.2. Початок суддівства з 1.12.2020. 

2.3. Закінчення суддівства до 15.12.2020. 

2.4. Об'ява результатів після 20.12.2020. 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 

3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Змагань 

здійснюється Українським державним центром позашкільної освіти (далі - 

УДЦПО) за підтримки Громадського об’єднання Федерація авіамодельного 

спорту України (далі - ФАМСУ). 

3.2. Відповідальність за підготовку та проведення Змагань покладається на 

головну суддівську колегію, персональний склад якої затверджує УДЦПО. 

3.3. До суддівства залучаються кваліфіковані судді міжнародної категорії. 

 

4. Учасники змагань 
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4.1. До участі у Змаганнях запрошуються команди закладів позашкільної 

освіти України та інших закладів, установ, організацій, за згодою з УДЦПО. 

4.2. До участі у Змаганнях допускається учнівська молодь – вік учасників 

не старше 18 років. 

4.3. Склад команди 5 осіб: 3 учасники, 1 керівник, 1 тренер. 

 

5. Характер заходу 

 

5.1. Змагання особисто-командні: 

особиста першість у  класі моделей літаків F-1-N; 

командна першість у класі метальних планерів F-1-N (команда складається 

з 3-х учасників). 

5.2. Помічниками учасника на старті можуть бути тільки учасники 

Змагань. Тренер або керівник команди можуть допомагати учаснику при 

залікових польотах, але не мають права втручатись у запуск моделі. 

 

 

6. Безпека та підготовка місця проведення змагань 

 

6.1. Учасникам Змагань обов’язково виконання вимог Постанов Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19», від 22.07.2020 року №641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».  

6.2. Відповідальність за життя і здоров’я учасників під час проведення 

залікових польотів покладаються на тренера та керівника команди.  

 

7. Умови визначення першості та нагородження переможців 

та призерів 

 

7.1. Командна першість у класі визначається за сумою результатів польотів 

трьох членів команди. У випадку рівності результатів до уваги береться 

результат кращої спроби учасників команди.  

7.2. Команди, які зайняли призові місця, нагороджуються дипломами 

УДЦПО відповідних ступенів. 

7.3. Переможці у особистій  першості  розподілені на дві вікові категорії:   

- до 14 років; 

- від 15 до 18 років включно на рік проведення змагань. 

7.4. Члени команд-призерів командної першості та призери у особистій 

першості нагороджуються дипломами УДЦПО відповідних ступенів та 

матеріалами для технічної творчості. 

7.5. Керівники команд-переможців та призерів нагороджуються грамотами 

УДЦПО 
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8. Умови фінансування заходу 

та матеріального забезпечення учасників 
 

8.1. Витрати на організацію та проведення Змагань здійснюються УДЦПО 

за кошти загального фонду бюджету та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

8.2. Витрати на участь учасників Змагань здійснюються за рахунок 

організацій, де навчається учасник змагань. 

 

9. Строки та порядок подання заявок та польотної інформації на участь у 

Змаганнях 

 

9.1. Заявка (додаток) команди на участь у Змаганнях, завірена підписом 

керівника організації у якій навчається учасник, подається на електронну 

адресу УДЦПО: texnudcpo@gmail.com .  

9.2. Відео-файл залікових польотів (довжиною не більше 10 хвилин без 

пауз) розміщується на віртуальному «облаку» учасника та адреса відкритої 

ссилки надсилається на електронну адресу УДЦПО: texnudcpo@gmail.com.  

9.3. Разом з ссилкою на електронну адресу УДЦПО надсилається 

польотний протокол (довільної форми) з ПІП учасника та приналежністю до 

команди. 

9.4. До змагань допускаються команди, які надіслали свої польотну 

інформацію (заявки та відеофайли) в установлений термін. 

9.5. Керівник команди надає копії свідоцтва про народження (документи, 

що посвідчують особу), або учнівські (студентські) квитки учасників, або 

інший офіційний документ, який дає змогу визначити вік учасника (за 

потребою УДЦПО) 

 

10. Інші умови 

 

10.1. Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з 

авіамодельного спорту в Україні та «Правил проведення змагань учнівської 

молоді з авіамодельного спорту у класі моделей F-1-L, F-1-R, F-1-D, F-1-N, mini 

stick (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні)», зі змінами, затвердженими 

на Всеукраїнському семінарі-практикумі для голів обласних методичних 

об’єднань гуртків авіамодельного напрямку 2019 року (далі – Правила). 

10.2. Моделі,які приймають участь у Змаганнях, повинні відповідати 

вимогам Правил. 

10.3. Залікова польотна серія складається з шести польотів зроблених один 

за одним. Сума 2-х кращих польотів складає залікову суму кожного учасника. 

10.4. Кожна польотна серія фіксується одним знімальним блоком, у якому 

заборонені перерви, склейки, комбінування , тощо. Для цього зйомка ведеться з 

точки, яка дозволяє бачити панораму польотів моделі та дій спортсмена.  

mailto:texnudcpo@gmail.com
mailto:texnudcpo@gmail.com
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10.5. У кадрі має бути присутній електронний секундомір, (включення/ 

виключення фізичною взаємодією, або функціонально на екрані планшета, 

смартфона чи-то другого пристрою). 

10.6. Обов’язкова наявність на крилі моделі учасника маркування (літери, 

цифри, чи їх комбінації). Висота маркувальних знаків не менше 30 мм, ширина 

не менше 15 мм. Знаки повинні бути нанесені спиртовим маркером або 

аналогічним засобом. Перед початком кожної сесії моделіст демонструє 

наявність свого маркування. У випадку поломки моделі маркувальні знаки на 

запасному літаку повинні мати такий же характер.  

10.7. Питання не врегульовані цією Програмою вирішуються головною 

суддівською колегією. 
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 Додаток 

до Програми проведення Всеукраїнських 

змагань учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі літаків 

приміщенні) (заочних) 
 

З А Я В К А  

 

на участь у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді 

з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) (заочних) 

 
 

(назва закладу) 

 

просимо допустити до участі у змаганнях команду в складі: 
 

№  Прізвище, ім’я учасника 

Дата 

народження 

(повністю) 

Школа Клас Домашня адреса 

1      
2      
3      

 

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

 

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

 

 
 

Директор  
 

 

М.П. 
 


