
 
 

              ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

               УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 

 

Н А К А З 
 

07 лютого 2020 року                          м. Луцьк                   № 54 

Про проведення обласних відкритих                                                     

змагань учнівської молоді з автомодельного  

спорту (трасові, кімнатні кордові моделі) 

 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації на 2020 рік, з метою популяризації технічних видів спорту 

серед учнівської молоді 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести 29 лютого 2020 року на базі Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові моделі) відповідно до 

Положень, затверджених наказами управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 29 січня 2018 року № 34 «Про затвердження 

Положення про обласні відкриті змагання учнівської молоді з автомодельного 

спорту (трасові моделі)», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції            

01 лютого 2018 року за № 12/1653, від 08 лютого 2018 року № 57 «Про 

затвердження Положення про обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (кімнатні кордові моделі)», зареєстрованого в Головному 

управлінні юстиції 13 лютого 2018 року за № 15/1656. 

2. Затвердити програму проведення обласних відкритих змагань учнівської 

молоді з автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові моделі) (додаток 1). 

3. Затвердити склад організаційного комітету обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові моделі) 

(додаток 2). 

4. Начальникам управлінь освіти міських (міст обласного значення)      рад, 

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад: 

4.1. Провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до 

участі в заході. 

4.2. Витрати на проїзд в обидва напрямки учасникам змагань, оплату 

відрядження представникам команд віднести за рахунок організації, що 

відряджає.  

4.3. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників змагань в 

дорозі та під час проведення заходу покласти на особу, що супроводжує 

команду.  

5. Заїзд та реєстрація учасників змагань 29 лютого 2020 року до 1000 год. за 



адресою: м. Луцьк, вул. В.Чорновола, 3, Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді. Попередні заявки про участь в заході подати до 24 лютого 

2020 року на електронну адресу volyncnttum@gmail.com. 

6. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (директор 

Стельмащук І.А.) забезпечити організаційну, науково-методичну підготовку та 

проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді з автомодельного 

спорту (трасові, кімнатні кордові моделі). 

7. Централізованій бухгалтерії управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації (Стульська М.Г.) здійснити оплату витрат за рахунок 

видатків на КПКВК 0611162 за рахунок «Регіональної комплексної програми 

розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки» згідно кошторису. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Заступник начальника                                                          Тетяна СОЛОМІНА   

 

Ігор Стельмащук 712 363 
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Додаток 1                                   

до наказу управління освіти, науки 

               та молоді облдержадміністрації 

      від 07 лютого 2020 року № 54 

 

Програма 

 проведення обласних відкритих змагань  

учнівської молоді з автомодельного спорту  

(трасові, кімнатні кордові моделі) 

 

До  10:00 -  заїзд,  реєстрація  учасників змагань                       

10:00 - 10:10 - засідання  суддівської колегії,  розподіл обов'язків                      

10:10 - 11:00 - відкриття заходу   

Вітальне слово  

Стельмащук І. А., в.о.директора  

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді  

                

Обговорення організаційних питань змагань з автомодельного спорту 

(трасові, кімнатні кордові)  

 Цимбалюк  І.Л., заступник директора  

з навчально-методичної роботи  

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

 

Трасові моделі 

 

11:00 - 11:30 – підготовка моделей до запусків. Пробні запуски 

                учасники змагань 

11:30 - 14:00 – запуск моделей: «Євроспорт стандарт”,  “Вантажівка” 

14:00 - 15:00  – перерва на обід  

15:00 - 17:00 – запуск моделей: G-33,  “Retro”, F-1, G-12 

17:00 - 18:00  - засідання суддівської колегії. Підведення підсумків змагань 

 

 

Кімнатні кордові моделі 
 

11:00 - 12:00 – стендова оцінка моделей: ЕЛ – К, ЕЛ – О  

                          суддівська колегія (каб. 326) 

11:00 - 12:00 – підготовка моделей до запусків. Пробні запуски 

                                           учасники змагань 

12:00 - 14:00 – запуск моделей: ЕЛ - іграшка, ЕЛ – АЕРО, ЕЛ – К, ЕЛ – О  

                  (1 спроба) 

14:00 - 15:00  - перерва на обід  

 



15:00 - 17:00 - запуск моделей: ЕЛ - іграшка, ЕЛ – АЕРО, ЕЛ – К, ЕЛ – О  

                  (2 спроба) 

17:00 - 18:00  - засідання суддівської колегії. Підведення підсумків змагань 

18:00 - 18:30 – нагородження переможців. Закриття змагань. 

 

 

 

 

Т.в.о. директора                                                                      Ігор СТЕЛЬМАЩУК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2                                   

до наказу управління освіти, науки 

та молоді облдержадміністрації 

від____________ № _______ 

 

 

Склад  організаційного комітету обласних відкритих  

змагань учнівської молоді з автомодельного спорту  

(трасові, кімнатні кордові моделі) 

 

Стельмащук Ігор Анатолійович, директор Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

Цимбалюк Іван Лук’янович, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Гудько Ірина Віталіївна, завідуюча спортивно-технічного відділу Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Лукащук Катерина Андріївна, культорганізатор Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

Сірчук Андрій Ігорович, інженер-електронщик Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                      Ігор СТЕЛЬМАЩУК 

 


	Н А К А З

