
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації 
23.01.2012  № 38 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Положення 
про проведення відкритих обласних змагань учнівської молоді із судно-

модельного спорту (моделі до 600 мм) 
 

І. Мета і завдання 
1.1. Змагання учнівської молоді із судно-модельного спорту (далі -змагання) 

проводяться щорічно. 
1.2. Метою змагань є популяризація та подальший розвиток масовості судно-

модельного виду спорту, виявлення талановитих дітей у технічному моделюванні 
судно-моделей. 

 
1.3. Основним завданням змагань є: 
 
підвищення рівня фізичної підготовки та майстерності юних спортсменів; 
задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації; патріотичне 
виховання учнівської молоді; пропаганда здорового способу життя; 
популяризація та розвиток ракетомодельного спорту серед учнівської молоді; 
обмін досвідом щодо організації роботи ракетомодельних гуртків. 

 
II. Організатори змагань 

 
2.1. Організатором змагань є управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань 
покладається на Рівненський державний обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді. 

 
2.2. До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів та інших організацій Рівненської та інших 
областей України. 

 
III. Порядок проведення 

 
Зареєстровано в Головному 

управлінні юстиції 
у Рівненській області 
28  лютого 2012 року 

за № 8/1028    



 
3.1. Змагання проводяться в один етап. 
 
3.2. Дата проведення змагань учнівської молоді з судно-модельного 

спорту, склад оргкомітету та суддів, кошторис витрат буде затверджуватися 
наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації у рік проведення. 

 
3.3. До складу команди входять дев’ять учасників та керівник команди. 
 
3.4. Вік учасників - до 19 років включно на день реєстрації. 

 
3.5. Учасники змагань мають право виступати в особистому заліку в 

необмеженій кількості класів моделей та в командному заліку не більше, ніж у трьох 
класах моделей. Виступ учасника з двома моделями одного класу забороняється. 
 

3.6.  Для участі команди у змаганнях подається Заявка на участь у відкритих 
обласних змаганнях учнівської молоді із судно-модельного спорту (моделі до 600 
мм), зразок якої додається. 

 
IV. Програма та визначення переможців 

 
4.1. Змагання проводяться на визначення особисто-командної першості з таких 

класів моделей: 
модель класу ЕК-600 - модель військового корабля;  
модель класу ЕН-600 - модель цивільного судна;  
модель класу F2-U - радіокерована модель фігурного курсу;  
модель класу ЕL-600 - модель підводного човна; 
модель класу F3-Е - радіокерована модель вільної конструкції для швидкісного 

фігурного курсу; 
модель класу F4-С - пластикові колійні радіокеровані моделі, які проходять 

стендовий та ходовий залік; 
модель класу F4-А - пластикові колійні радіокеровані моделі, які проходять 

ходовий залік; 
модель класу ЕХ-600 - самохідні моделі вільної конструкції; 
модель класу ЕКО-Standart - модель для кільцевих гонок. Вага моделі не менше 

1 кг, акумулятори масою не більше 280 г; 
модель класу FSR-mini - модель для кільцевих гонок. Вага моделі не менше 450 

г, акумулятори масою не більше 110 г; 



модель класу F-МБ - вільно сконструйована швидкісна модель з гребним 
гвинтом та електродвигуном, оснащена голкою і повітряною кулею. 

 
4.2. Змагання проводяться у класах моделей ЕК-600, ЕН-600, 

ЕХ-600, F2-U, FЗ-Е, F4-А, F4-С, FSR-mini, ЕКО-Standart в особисто- 
командному заліку; F-МБ та ЕL-600 в особистому заліку. 

 
4.3. Особиста першість визначається у кожному класі моделей за 

найбільшою сумою балів. 
 

4.4. У командний залік входить один кращий результат особистої першості 
кожного класу моделей. 
 

4.5. Командна першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних 
усіма учасниками. 
 

4.6. У разі однакових результатів учасників, які претендують на призові 
місця, їм надається додаткова спроба ходових випробувань, яка не впливає на 
результат командної першості. 
 

4.7. Команди, які зайняли І, II і III місця, нагороджуються відповідними 
дипломами управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації. 
 

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

  4.9. Призери особистої першості нагороджуються дипломами 
Рівненського державного обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді та медалями. 

 
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. 
 
Директор Рівненського державного Обласного  
центру науково-технічної творчості учнівської молоді        ЮжаковВ.В. 

 



Додаток 
до Положення про проведення 
відкритих обласних змагань 
учнівської молоді із судно-модельного 
спорту (моделі до 600 мм) 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у відкритих обласних змаганнях учнівської молоді із судно-

модельного спорту (моделі до 600 мм) 
команди ___________________________________________________ 

(найменування організації) 
 
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім'я учасника 

Рік 
народженн

я 

Категорія 
моделей 

Навчальний 
заклад, клас 

Дозвіл 
лікаря 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

 
Керівник команди __________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 
__________________________________________________________________

___________ 
(посада, місце роботи) 

 
 
 

Директор навчального закладу ____________________________________ 
М.П. 
 

 


