
                                                 У М О В И 

проведення обласних відкритих особисто-командних змагань учнівської  

                молоді з автомодельного спорту в 2020-22 році /кордові моделі/ 

1.МЕТА ЗМАГАНЬ. 

Підведення підсумків роботи автомодельних гуртків шкіл, позашкільних 

закладів, СТК ТСОУ , широка пропаганда і популяризація автомодельного 

спорту серед школярів області, їх масове залучення до участі в 

автомодельних гуртках. 

Керівництво підготовкою та проведенням обласних змагань покладається 

на КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді»  та Стрийську міську станцію юних техніків. 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

Обласні змагання проводяться в м.Стрию на базі кордодрому міської 

станції юних техніків /стадіон “Сокіл”/ ________ 20___ року. На обласних 

змаганнях проводяться: 

 командна першість між командами СЮТ, ДЮТШ, будинків школяра, 

шкіл, ТСОУ,  інших навчальних закладів області та з інших областей 

України; 

 особиста першість в класах моделей /згідно переліку/. 

Змагання проводяться згідно “Правил змагань з автомодельного спорту” та 

доповнень, які діють на час проведення змагань. 

Організатори змагань по можливості ПАЛИВОМ  ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ. За 

порушення дисципліни на змаганнях, суддівська колегія віднімає 10% балів з 

набраної суми.  

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. 
До складу команди входять спортсмени з такими моделями: 

 модель класу   Е-1к                     - 1 чол.      вік до 21 р. 

 модель класу  Е-2к                      - 1 чол.      вік до 21 р. 

 модель класу К-1д                       - 1 чол. 

 модель класу К-2д                       - 1 чол. 

 модель класу АМ-1                      - 1 чол. 

 модель класу АМ-2                      - 1 чол. 

 модель класу ЕЛ-1                       - 1 чол. 

 модель класу “Темп-1”                - 1 чол.   

 модель класу “Темп-2”                 - 1 чол. 

 представник команди                   - 1 чол. 

 суддя                                              - 1 чол. 

                                          всього:            - 11 чол. 

 

 До змагань допускаються учасники віком від 11  до 19 років /на день проведення 

мандатної комісії/. У класі “Кадет” – вік учасників 14-21 рік. До складу команди 



юнацького колективу входять учні   з такими моделями: 

 модель класу “Темп-1”                - 1 чол. 

 модель класу « Темп-2»             -   1 чол. 

 модель класу АМ-2                      - 1 чол. 

 модель класу АМ-1                      - 1 чол. 

 керівник-тренер                            - 1 чол. 

всього:          - 5 чол. 

Учасник змагань може в особистому і командному заліку виступати в 

декількох класах моделей . Командам дозволяється заявляти не більше 12 

моделей. 

Керівник-тренер представляє в суддівську колегію: 

 заявку, завірену відряджаючою установою; 

 медичні  довідки, завірені лікарем, 

 підтвердження копійності моделей-копій. 

Без вище вказаних документів команди чи учасник до змагань не 

допускається. 

111. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ. 

Визначення командного місця буде проводитись по сумі 7 кращих результатів, 

показаних членами команди 

Визначення командного місця для команд юнацьких колективів буде проводитись по 

сумі результатів трьох кращих моделей. 

1У. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ. 

Команди прибувають в м.Стрий за адресою: вул.Шашкевича, стадіон «Сокіл» до  

________________год_____________.20___ року. 

Витрати на проведення змагань будуть вказані у офіційному виклику на змагання. 

 

 

Директор КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»                        Святослав ОПЕНЬКО 

 

Вик. А.Стадник 

276-42-70 
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