
 

                                                    У М О В И 

проведення відкритої першості Львівської області з авіамодельного      

                спорту серед учнівської молоді   у 2020-22  роках.  
                         

 

 

                                                      МЕТА ЗМАГАНЬ 
1. Підбиття підсумків роботи авіамодельних гуртків області. 

2. Відбір кандидатів у збірну команду області для участі у Всеукраїнсь- 

ких змаганнях. 

                            

 

                                  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА  

      1. Організатори змагань – Львівський ОЦННТУМ , Львівський 

авіаспортклуб ОК ТСОУ та організації, на базі яких проходять заходи. 

      2. Учасники прибувають на змагання тільки після отримання офіційного 

виклику, в якому будуть вказані витрати на проведення змагань.   

      3 . Змагання з вільнолітаючих авіамоделей / чемпіонатні класи, першість 

області, 1 етап / проводяться ____   червня   20__р. у Цуневі та з схематичних  

авіамоделей  і  повітряних зміїв   (закриття  сезону, 2 етап)  у вересні на полі 

с.  Дорошів.   

 

                                     УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ    
        До змагань допускаються учні загальноосвітніх шкіл,коледжів,ПТУ та 

вищих закладів освіти віком до 18 років включно Вік учасників зі 

схематичними моделями не повинен перевищувати 13 років . 

     До складу команди на першість області (1-й етап) входять моделісти з 

моделями - планер  F-1-Н (А-1), літак F-1-G ( В-1), таймерний літак F-1-Р ( 

двигун 1,5 куб.см. або 1 куб.см.), планер F-1-А ( А-2), літак F-1-В ( В-2) ,  

радікерований планер F-3-J. Кількість моделей у кожному класі в обидвох 

етапах змагань не обмежується. На змагання команди представляють суддю 

віком не молодше 16 років з біноклем та секундоміром. Очолює команду 

керівник-тренер, на якого покладається відповідальність за збереження життя 

учнів під час проїзду і проведення змагань.. 

    Всі учасники повинні мати з собою сонцезахисні головні убори, захисний 

одяг на випадок холодної або дощової погоди. Відлучатися з місця старту 

учасник може лише з дозволу керівника команди. 

 

                                       ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ  

      В першості області ( 1 етап)  проводиться особисто-командна першість у 

чемпіонатних  класах моделей ( F-1-H, F-1-G, F-1-P, F-1-A, F-1-B, F-3-J) 

відповідно до «Правил проведення змагань з авіамодельного спорту « 1984 

року, крім змін, які допускають дані умови. У схематичних авіамоделях 

виборюється особисто-команднп першість, в моделях повітряних зміїв( 2 

етап)   визначається особиста першість. 



Примітка:    При складних метеорологічних умовах максимальний час 

польоту вільнолітаючих моделей і кількість турів можуть бути встановлені 

рішенням суддівської колегії, погодженого з керівниками команд. 

  

                             НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  

Команди подають такі документи: 

- заявка на участь у змаганнях,завірена керівником установи ,печаткою 

/прізвище,ім”я учасника,рік народження,клас,школа,класи моделей,ке- 

рівник команди,суддя/; 

- свідоцтво про народження або паспорти учасників (ксерокопії). 

Без вищевказаних документів учасники до змагань не допускаються. 

 

                                     ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ  

    1. Командна першість у змаганнях з вільнолітаючих моделей визначається 

за сумою кращих набраних балів у 5 класах моделей . Особиста першість 

визначається за сумою набраних балів у всіх турах /1 бал = 1 сек польоту/.      

    2.  За участі у змаганнях в будь-якому з класів від команди декількох учас- 

ників в командний залік зараховується кращий результат. 

3. Командна першість визначається також у класі «Малі форми», в який 

входить результат в класах моделей F-1-H i F-1-G та у схематичних моделях.. 

                                

                            НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

   1. Команди-переможці змагань нагороджується пам’ятним кубком та 

дипломом КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ».  

1. Учасники змагань, які зайняли призові місця, нагороджуються відпо- 

відними дипломами і медалями.           
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