
УКРАЇНА
НАКАЗ ДИРЕКТОРА 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 201^року №
м.Кіровоград

Про проведення обласних змагань 
серед учнівської молоді з авіамодельного 
спорту (мікромоделі літаків), присвячених 
70-ій річниці визволення України від 
німецько-фашистських загарбників

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2014 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 27 грудня 2013 року № 1842 та плану проведення обласних 
очно-заочних масових заходів департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації на 2014 рік

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інформаційно-методичні рекомендації по проведенню 
обласних змагань серед учнівської молоді з авіамодельного спорту 
(мікромоделі літаків), присвячених 70-ій річниці визволення України від 
німецько-фашистських загарбників, програму та кошторис витрат на 
проведення змагань згідно з додатками 1, 2, 3.

2. Директору комунального закладу “Кіровоградський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді” Нечаєвій 3.1. забезпечити 
підготовку та проведення обласних змагань з авіамодельного спорту 
(мікромоделі літаків), присвячені 70-ій річниці визволення України від 
німецько-фашистських загарбників, 25 -  26 березня 2014 року.

3. Начальникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, 
міських рад:

1) забезпечити підготовку команд вихованців позашкільних навчальних 
закладів до участі у змаганнях відповідно до Інформаційно-методичних 
рекомендацій;

2) подати до 10 березня 2014 року попередні заявки на участь у 
змаганнях за встановленим зразком до комунального закладу „Кіровоградський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді”;

3) витрати на проїзд команд та відрядження керівників віднести за 
рахунок коштів відряджаючих організацій;

4) відповідальність за попередження нещасних випадків, збереження 
здоров’я та життя дітей у дорозі та під час змагань покласти на керівників 
команд.
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4. Головному бухгалтеру централізованій бухгалтерії департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації Ляшенко Т.М. забезпечити фінансування витрат 
на проведення заходу за рахунок коштів департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, передбачених на проведення масових заходів з дітьми,
відповідно до кошторису (додаток 3).

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора департаменту — начальника управління дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олійник A.B.

Директор департаменту ^Е.Лещенко
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Додаток 1
до наказу директора департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
від березня 2014 року №

Інформаційно-методичні рекомендації 
по проведенню обласних змагань серед учнівської молоді 

з авіамодельного спорту (мікромоделі літаків), присвячених 70-ій річниці 
визволення України від німецько-фашистських загарбників

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ:
Мета:

- організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва, пошук нових форм 
проведення змагань;

- стимулювання творчого та фізичного зростання, спортивно-технічної 
майстерності дітей та юнацтва та задоволення їх потреб у творчій 
самореалізації.

Завдання:
- подальший розвиток, удосконалення, популяризація та пропаганда науково- 

технічної творчості з авіамодельного напряму;
- підведення підсумків роботи гуртків з авіамоделювання та обмін досвідом 

роботи.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
Програмою змагань передбачається:

1. Особиста першість з найпростішими моделями для спортивних залів серед 
спортсменів молодшої вікової групи (з 6 до 15 років включно на рік проведення 
змагань) -  2 спортсмени від кожної команди в класах моделей:

a) F -  1 -  N -  метальна модель планера для залів без будь-яких обмежень у 
розмірах та масі -  не більше 3-ох моделей у кожного учасника. Кількість 
польотів -  9. Три кращих йдуть у залік. Старт з руки, без пристосувань;

b) F -  1 -  М -  проста кімнатна модель розмахом крила не більше 460 мм., 
масою не менше 3-ох грамів, масою гуми не більше 1,5 грама. Надається 
6 польотів -  2 кращих у залік. Обшивка -  без обмежень.

2. Особиста першість з моделей для спортивних залів серед спортсменів старшої 
вікової групи (до 18 років включно на рік проведення змагань) в таких класах 
моделей:

a) F -  1 -  D -  550 мм. Класична (розмах крила до 550 мм., маса -  не менше
1,2 г., маса гумомотора -  не більше 0,6 г.);

b) F -  1 -  L -  розмах крила 457,2 мм., хорда 76,2 мм. не більше, площа 
стабілізатора не більше 50% площі крила, маса -  не менше 1,2 г. Розчалки 
та роскоси не допускаються. Г винт з деревини. Обшивка -  без обмежень.

c) «Mini-Stick» -  розмах крила -  до 177 мм.; хорда крила -  до 63 мм., не 
більше; площа стабілізатора -  до 50% площі крила; довжина моделі -  до 
254 мм., не більше; довжина силової частини -  до 127 мм., не більше, 
рахуючи від передньої частини підшипника. Гвинт з деревини (липа,
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бальза). Маса моделі -  430 мг, не менше. Розчалки та розпорки не 
допускаються. Маса гумомотора без обмежень. Обшивка -  без обмежень. 

Польоти згідно з Правилами FAI.
3. Командна першість в наступних класах: F-1-D, F-l-L , F-1-M , F -l-N , «Mini

Stick».

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
Змагання з авіамодельного спорту (мікромоделі літаків) проводяться згідно 

з даними Інформаційно-методичними рекомендаціями та діючими “Правилами 
проведення змагань з авіамодельного спорту”.

Кожна команда виставляє до командного та особистого заліків 5
спортсменів та керівника-тренера -  разом 6 чоловік.

Один із членів команди може брати участь у змаганнях у двох класах 
моделей у командному заліку.

Заміна класу заборонена.
До участі у змаганнях допускаються вихованці авіамодельних гуртків 

позашкільних навчальних закладів області.
У змаганнях беруть участь учасники, які допущені за підсумками

проходження мандатної комісії (згідно з заявками).
Команди, які запізнилися без поважних причин на мандатну комісію, до 

командних змагань не допускаються.
Кожна модель повинна пройти технічну комісію та мати маркування. 
Помічниками учасника на старті можуть бути тільки учасники змагань.

НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
Команди подають таку документацію:

- заявку на участь у змаганнях за встановленим зразком;
- паспорти учасників змагань (віком до 16 років — свідоцтво про народження);
- медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі або

дозвіл лікаря у заявці.

КЕРІВНИЦТВО
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань покладається 

на комунальний заклад “Кіровоградський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді”, заявки на участь надаються на адресу зазначеного 
закладу до 10 березня 2014 року.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
Особисті результати і першість учасників змагань з авіамодельного 

спорту визначаються відповідно до „Правил проведення змагань з 
авіамодельного спорту”.

Місце команди у командній першості визначається за сумою кращих 
результатів, набраних учасниками команди в 4 різних класах моделей.

Командні результати і результати особистої першості визначаються 
згідно з діючими Правилами за такою формулою:



5

1000 X В

де Р -  бали, нараховані команді;
А -  кращий результат у даному класі моделей;
В -  кращий результат спортсмена даної команди.

Команда, яка зайняла І місце, нагороджується дипломом департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації та перехідним кубком комунального 
закладу “Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді”.

Команди, які зайняли II та III місця нагороджуються дипломами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Керівники команд, які посіли І-ІІІ місця в загальнокомандному заліку 
нагороджуються грамотами департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Переможці змагань в особистій першості нагороджуються дипломами 
відповідних ступенів та призами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

З А Я В К А
на участь у обласних змаганнях серед учнівської молоді з авіамодельного

спорту в класі мікромоделей літаків

(назва організації)
просить допустити до участі в змаганнях збірну команду у складі:

№
пп

Прізвище, ім‘я 
учасника

Дата
народження
(повністю)

Клас,
школа

Повна назва 
гуртка, 
навчального 
закладу

Клас
моделей

Дозвіл
лікаря

Керівник збірної команди__________________________
(прізвище, ім‘я, по батькові, посада, місце роботи)

м.п. Директор
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Додаток 2
до наказу директора департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
від “ / "березня 2014 року №

ПРОГРАМА
проведення обласних змагань з авіамодельного спорту 

(мікромоделі літаків), присвячених 70-ій річниці визволення України від
німецько-фашистських загарбників

м.Кіровоград 25-26 березня 2014 року

25 березня

до 10.00 - заїзд, реєстрація та поселення учасників змагань;

10.00 - відкриття змагань;

11.00-13.00 - польоти моделей F-1-N;

13.00-14-00 - обід;

14.30-18.00 - польоти моделей F-l-M; F-l-L; F-l-D, «Mini-Stick» -
(І-ІІ тури)

18.00 -вечеря.

26 березня

7.00-8.00 - сніданок;

8.00-14.00 - польоти моделей F-l-M; F-l-L; F-l-D, «Mini-Stick» -
(III-VI тури)

14.00-15.00 -обід;

15.00-15.30 - робота журі, підведення підсумків змагань;

15-30 - закриття змагань від’їзд учасників змагань.


