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Н А К А З 

__15.03.__ 2021                               м. Львів     №  _08__  

 

Про підсумки першості області з 

автомодельного спорту (трасові моделі) 

 

                Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації від 23.02. 2021 року № 02-01/01/39 «Про проведення 

масових заходів з науково-технічної творчості у 2021 році»  комунальний 

заклад Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді»  провів на  базі Стрийської міської 

станції юних техніків  13-14 березня   2021 року  обласну  першість   з 

автомодельного спорту (трасові моделі), в яких взяли  участь дванадцять    

вихованців з  закладів позашкільної освіти  Львова, Стрия.  У  програмі  

змагань    визначались    особисто-командна   першість   в   класах   моделей   

«Вантажівка»  і  « G-33»   (екіпажна гонка) та особиста першість в класі  «G-

12 st». Всього учні до змагань підготували  25 автомоделей. 

           Враховуючи  результати протоколів обласних змагань 

                              Н А К А З У Ю : 

  1. Нагородити пам’ятними кубками , дипломами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»  

та медалями переможців обласної першості з трасового автомоделювання: 

        1 місце – команду-1 Стрийської міської СЮТ;   

        2 місце – команду   КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»; 

        3 місце – команду -2 Стрийської міської СЮТ. 

                          (особиста першість)        

        1 місце – екіпаж в складі Грабовського Василя - Добрянського Андрія, 

вихованців Стрийської міської станції юних техніків,  в класі моделей «G-33» і 

«Вантажівка»; 



     1 місце – Грабовського Василя , вихованця Стрийської міської станції юних 

техніків, в класі моделей «G-12»;       

     2 місце - екіпаж в складі  Миджина Романа-Стецюка Костянтина, 

вихованців КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», в класі моделей «G-33»; 

     2 місце - екіпаж в складі Герича Данила – Музики Івана, вихованців 

Стрийської міської станції юних техніків,  в класі моделей «Вантажівка»;   

     2 місце – Герича Данила , вихованця Стрийської міської станції юних 

техніків, в класі моделей «G-12»; 

     3 місце -  екіпаж в складі Палишина Богдана-Савчина Богдана, вихованців 

Стрийської міської станції юних техніків, в класі моделей «G-33»; 

     3 місце - екіпаж в складі  Щербатія Андрія – Матвіїва Лева, вихованців КЗ 

ЛОР «ЛОЦНТТУМ», в класі моделей «Вантажівка;   

     3 місце – Павлишина Богдана , вихованця Стрийської міської станції юних 

техніків, в класі моделей «G-12». 

    2. Нагородити грамотами керівників команд-переможниць обласних 

змагань з автомодельного спорту (трасові моделі) 

 -  Прядку Тараса Ігоровича, тренера команди Стрийської міської СЮТ, яка 

зайняла перше місце; 

   - Цибаньова Сергія Валентиновича, тренера команди Стрийської міської 

СЮТ, яка зайняла   третє  місце; 

    - Миджина Олега Романовича, тренера команди КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», 

яка зайняла друге місце. 
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