
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації 
23.01.2012   № 41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Положення 
про проведення обласного фестивалю повітряних зміїв „Поліське 

небо” серед учнівської молоді 
 

І. Мета і завдання 

1.1. Обласний фестиваль повітряних зміїв „Поліське небо” (далі - 
фестиваль) проводиться щорічно. 

1.2. Метою фестивалю є підтримка та розвиток науково-технічної 
творчості серед учнівської молоді, організація змістовного дозвілля 
учнівської молоді, популяризація виготовлення та запуску повітряних зміїв. 

 
1.3. Основним завданням фестивалю є: 
популяризація виготовлення та запуску повітряних зміїв, збільшення 

мережі гуртків цього профілю в загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладах областів; 

сприяння залученню дітей до процесу творення, духовного збагачення; 
підвищення рівня трудової та професійної підготовки учнівської молоді, 

прищеплення інтересу до науково-конструкторської та дослідницької роботи; 
обмін досвідом роботи з питань навчально-виховної роботи учнівської 

молоді. 
 

II. Організатори змагань 

2.1. Організатором фестивалю є управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації. Загальне керівництво підготовкою та проведенням 
фестивалю покладається на Рівненський державний обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді. 
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2.2. До участі у фестивалі допускаються команди загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів та інших організацій Рівненської області. 

 

III. Порядок проведення 
 
3.1. До складу команди входять три учасники та керівник команди. 
 
3.2. Вік учасників – від 6 до 18 років включно. 
 
3.3. Дозволяється виступ кожного учасника команди з двома різними 

класами моделей. 
 

3.4. В особистому заліку не мають права виступати учасники, які 
входять до складу команди. 

 
3.5. Керівник команди відповідальний за збереження життя та здоров’я 

дітей в дорозі та під час проведення фестивалю. 
 
3.6. Для участі команди у фестивалі подається Заявка на участь в 

обласному фестивалі повітряних зміїв „Поліське небо” серед учнівської 
молоді  (Додаток). 

 

IV. Програма та визначення переможців 
 
4.1. Фестиваль проводиться на визначення особисто-командної першості 

з таких класів моделей: 
Z1 - плоский змій будь-якої геометричної форми та розміру, площею 

змія не менше 1 кв. м., довжина леєра 30-100 м; 
Z2 – об’ємний змій будь-якої геометричної форми, площа несучих 

поверхонь не обмежена, довжина леєра 30-100 м; 
Z3 -  мінізмій довільної форми (повинен вписуватись в коло діаметром 

20 см), довжина леєра не менше 15 м; 
Z4- пілотажний змій (акробат), довільної форми та розмірів, довжина 

леєра до 50 м; 
Z5 - змійковий потяг - літаюча конструкція, яка складається із з’єднаних 

між собою 3-х та більше повітряних зміїв довільної форми та розміру, 
довжина леєра 30-100 м (до першого від учасника змія); 

Z6 - експериментальний змій будь-якої форми та розміру (який не 
належить до жодної з попередніх класів моделей), довжина леєра 30-100 м. 
 

4.2. Кожному учаснику надається можливість запуску моделі в одному 
турі (2 спроби). Тривалість туру оголошується перед його початком в 
залежності від кількості зміїв та погодних умов в годинах. 

 



 
4.3. Нарахування балів: 
за політ - від 1 до 90 балів: 1 бал за один градус стояння. Вимір 

проводиться транспортиром з виском; 
у категоріях 21, 22, 23 додаткові бали нараховуються за заявлені та 

виконані демонстрації (світлові, звукові, обертальні ефекти, доставка та 
скидання парашутиста, вимпела , планера) але не більше двох у категорії; 

за кожну заявлену та виконану демонстрацію - 10 балів (заявлені 
демонстрації судді повинні чітко бачити з землі); 

у категорії 2 5 - 1  бал додатково за кожен змій. 
 

4.4. Запуск моделі здійснює учасник. 
 

4.5. При запусках моделі забороняється застосування вибухових 
речовин, сталевого (металевого) леєра, рибальських котушок та вудлищ. 

 
4.6. Нарахування балів за стендову оцінку:  
відповідність моделі кресленням (ескізу) - до 10 балів; 
самостійне вирішення - до 20 балів;  
оригінальність та складність конструкції - до 20 балів; 
оздоблення, фарбування (найбарвистіший змій) - до 20 балів; 
майстерність виготовлення (якість, акуратність) - до 20 балів. 

 
4.7. У категоріях Z1, Z2, Z3, Z5 оцінка проводиться за кутом стояння змія. 
 
4.8. У категорії Z4 виконується обов'язковий комплекс пілотажних фігур. 
 
4.9. У категорії Z6 оцінюється видовищність польоту - до 50 балів. 
 
4.10. Особиста першість визначається за кращим результатом туру (2 

спроби), балів за демонстрацію спецефектів та балів, набраних за стенд. 
 
4.11. Командна першість визначається за сумою балів, набраних 

учасниками в усіх класах моделей. 
 
4.12. Призери особистої першості нагороджуються відповідними 

дипломами Рівненського державного обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді та медалями. 

 
4.13. Команди, які зайняли І, II і III місця, нагороджуються 

відповідними дипломами управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації. 

 
4.14. Команда, яка зайняла І місце, нагороджується кубком. 

 



V. Фінансування змагань 

5.1. Витрати на організацію, проведення та технічне оснащення змагань 
проводяться Рівненським державним обласним центром науково-технічної 
творчості учнівської молоді за рахунок коштів на заходи із позашкільної 
роботи з дітьми. 

5.2. Витрати, пов'язані з проїздом, проживанням і харчуванням команд, 
відрядні керівнику команди, судді та тренеру віднести за рахунок 
організацій, що направляють команди. 
 
 

Директора Рівненського 
державного обласного 
центру науково-технічної  
творчості учнівської молоді 

 
 
 
 
 
Додаток 
до Положення про проведення 
обласного фестивалю повітряних 
зміїв „Поліське небо” серед 
учнівської молоді 

 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному фестивалі повітряних зміїв „Поліське небо” 

серед учнівської молоді 
команди _____________________________________________________  

(найменування організації) 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я 
учасника 

Рік 
народження 

Навчальний 
заклад, 

клас 

Клас 
моделей 

Дозвіл 
лікаря 

1.      
2.      

Южаков В.В. 



3.      
 
Керівник команди __________________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 
 

_____________________________________________________________________________ 

(посада) 
 
 
 
Директор навчального закладу   ____________________________     
М.П. 

 
 
 
 
 

 
 


