
УМОВИ 

            проведення обласних змагань учнівської молоді з       

                   судномодельного спорту  у 2018 році 

 

1. Мета змагань 

- підбиття підсумків роботи судномодельних гуртків області; 

- розвиток, популяризація судномодельного спорту серед учнівської 

молоді; 

- відбір кандидатів у збірну команду області для участі у 

Всеукраїнських змаганнях. 

2. Організаційна частина 

Організатор змагань – КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» і навчальний заклад, на базі  якого 

проходять змагання.  

Змагання планується провести в квітні 2018 року на базі 

Червоноградської міської станції юних техніків. 

Керівник команди подає в суддівську колегію такі документи: 

- заявку на участь в змаганнях, завірену керівником навчального 

закладу; 

- медичну довідку для учасників ( або відмітка лікаря у заявці); 

- паспорт (свідоцтво про народження), або ксерокопії; 

- паспорт на моделі ( фото, матеріал виготовлення, тип двигуна, 

креслення і ін.). 

У змаганнях беруть участь гуртківці навчальних закладів віком до 19 

років включно ( 1999 р.н.).  В складі команди  8 спортсменів, тренер-

представник і суддя ( з секундоміром).Учасники змагань повинні мати з 

собою змінне взуття. 

    3. Програма змагань 

        Програмою змагань передбачено особисто-командну першість у класах 

моделей довжиною до 600 мм – ЕК-600, ЕН-600,  F-2-U, F-4-A, F-4-B, F-3-E, 

FSR mini, ECO-standart-моделі фігурного курсу. Одна модель не може 

виставлятися у 2  класах, На особисту першість експериментально включена 

модель класу Е-Х. 

        Кожен член команди має право виступати в особистому заліку у трьох 

класах моделей. До командного заліку включається не більше двох 

результатів особистої першості кожного учасника. Команда має право 

виставити в одному класі не більше двох моделей. Змагання проводяться 

відповідно до Правил судномодельного спорту, затверджених ФСССУ та 



УДЦПО, які діють на час проведення змагань. Моделі повинні відповідати 

вимогам Правил та даним Умовам.  

4.Технічні вимоги до моделей: 

а). На моделях може бути встановлений електромотор, або інший   

 ( крім зовнішнього мотора). Розміщення двигуна тільки всередині моделі. 

Джерела живлення мікродвигунів довільні.      

б). Моделі класів ЕН-600, ЕК-600 проходять дистанцію з масштабною 

швидкістю згідно з таблицями, розробленими в Україні в 1991 році, якщо 

дозволяють розміри басейну. 

 в). Довжина моделей-копій всіх класів моделей, які виготовлені у 

масштабі 1:100, може бути збільшена до 650 мм. Головні розміри моделей 

повинні відповідати масштабу згідно з оригіналом. 

г). На старті моделей  класів ЕК-600. ЕН-600 помічником спортсмена може 

бути будь-який учасник даної команди, на старті радіокерованих моделей – 

тренер.  

   5. Визначення  та нагородження переможців 

    Результати особистої першості визначаються згідно з правилами змагань з 

судномодельного спорту.  

    У командний залік входить по одному кращому результату особистої 

першості в кожному класі моделей. 

    Команда-переможець   нагороджуються   пам’ятним кубком , а команди та  

призери особистої першості  грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ». 
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