
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 

 
Н А К А З 

 

23  квітня  2018  року                     м. Луцьк            №  241 

 

Про затвердження Положення   

про обласні відкриті змагання учнівської  

молоді з авіамодельного спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Відповідно до Положення про управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Волинської обласної державної адміністрації від 14 лютого 2018 року 

№ 101, з метою популяризації науково-технічної творчості серед дітей та 

учнівської молоді, виявлення талановитих дітей, збільшення мережі гуртків 

науково-технічного напряму в закладах освіти області, стимулювання росту 

спортивної майстерності учасників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

          1. Затвердити   Положення  про обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту, що додається. 
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 2. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки 

Волинської обласної державної адміністрації від 07 квітня 2015 року                № 

170 «Про затвердження Положення про проведення обласних змагань учнівської 

молоді з авіамодельного спорту», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у 

Волинській області 14 квітня 2015 року за № 10/1420.  

3. Головному спеціалісту відділу дошкільної, загальної середньої та вищої 

освіти управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації Малащук О.Г. забезпечити подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській 

області. 

4. Дату, місце проведення, строки подачі попередніх заявок, склад 

організаційного комітету, кошторис витрат змагання щорічно визначати окремим 

наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

управління Соломіну Т.І.  

 

 

 

 

Начальник управління                           Л. ПЛАХОТНА 

 

Стельмащук 712 363 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ управління освіти, науки та  

молоді облдержадміністрації 

23 квітня 2018 року    №  241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласні відкриті змагання учнівської  

молоді з авіамодельного спорту 

 

          І. Загальні положення 

 

1. Це положення визначає порядок організації та проведення обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту (далі – Змагання).  

2. Дане Положення розроблене відповідно до Положення про 

Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших 

напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2017 року                 

 № 1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2017 року за              

№ 1471/31339 (далі – Положення). 
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ІІ. Мета і завдання 

 

1. Змагання проводяться з метою розвитку авіамоделювання на Волині як 

ефективного засобу підвищення ролі науково-технічно творчості у всебічному 

гармонійному розвитку творчої особистості. 

2. Основними завданнями Змагань є: 

пошук та підтримка технічно обдарованої учнівської молоді;  

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку 

учнів та молоді, зростання їх спортивно-технічної майстерності та задоволення 

потреб у творчій самореалізації;  

розвиток інтересу в дітей та учнівської молоді до конструювання, 

створення типових та творчих моделей, науково-дослідницької діяльності; 

популяризація науково-технічної творчості серед дітей та учнівської 

молоді;  

збільшення мережі гуртків науково-технічного напряму в закладах освіти 

області; 

визначення серед учасників найсильніших команд Волині для подальшої 

участі у всеукраїнських масових заходах з науково-технічного напряму; 

організація змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків 

здорового способу життя. 

   

ІІІ. Умови проведення Змагань 

 

1. Змагання проводяться в три етапи: 

I етап - на базі закладів системи освіти, за результатами якого з переможців 

формується команда для участі в наступному етапі; 

II етап - районний (міський) та в межах об’єднаних територіальних громад, 

за результатами якого з переможців формується команда для участі в 

наступному етапі; 

III етап - обласний. 
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2. Персональний склад організаційних комітетів (далі - оргкомітети)                     

I етапу затверджують керівники закладів системи освіти незалежно від їх 

підпорядкування, типів і форм власності. 

3. Персональний склад оргкомітетів II етапу затверджують районні (міські) 

органи управління освітою, органи управління освітою об’єднаних 

територіальних громад.  

4. Персональний склад оргкомітету IIІ етапу затверджує управління освіти, 

науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації. 

5. Персональний склад головної суддівської колегії затверджують  

оргкомітети відповідних етапів згідно з програмами проведення Змагань.  

6. Примірну програму проведення Змагань розробляє Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді відповідно до цього Положення та 

затверджує управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації. 

 

ІV. Учасники Змагань 

 

1. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують підготовку технічної і 

технологічної документації, створюють безпечні умови для виконання програми 

Змагань. 

2. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді до організації та 

проведення Змагань може залучати заклади загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної та вищої освіти, використовувати їх матеріально-технічну 

базу, технічну та технологічну документацію цих закладів (за згодою).  

3. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують проживання, харчування, 

транспортне і культурно-екскурсійне обслуговування учасників Змагань 

відповідно до їх попередніх заявок за умови наявності фінансування (шляхом 

досягнення попередніх домовленостей з постачальниками послуг).  

4. Для участі в Змаганнях до оргкомітету відповідного етапу подаються 

попередні заявки. Оригінали заявок та інші документи подають керівники 
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команд у день приїзду на Змагання. 

5. Команди, які вчасно не подали заявки у встановлені оргкомітетом 

строки, до участі у Змаганнях не допускаються. 

6. Учасниками І-ІІІ етапів Змагань є учні (вихованці) закладів системи 

освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм  власності. 

7. Учасниками ІІІ етапу Змагань є учні (вихованці) закладів освіти області, 

які входять у збірні команди районів (міст), об’єднаних територіальних громад, а 

також команди, які отримали офіційні запрошення від оргкомітету.  

8. Вік   учасників для класів моделей F-2-A, F-2-B, F-4-B, F-5-А, F-2-D - до 

18 років включно, для метальних моделей – до 12 років включно.  

9. Кількісний склад команди 10 осіб: 8 учасників, тренер-керівник команди 

та суддя. 

10. Члени команди можуть мати єдину форму із зображенням назви 

команди або її символіки. 

 

V. Програма, місце та строки проведення Змагань 

 

 1. Програма Змагань на всіх етапах передбачає особисту та  командну 

першість в класах моделей:  

F-2-A – кордовий швидкісний літак; 

F-2-B – кордовий пілотажний літак;  

F-2-D – кордова модель повітряного бою; 

F-4-B – кордова модель копії, напів-копії літака; 

F-5-A - радіокерована модель літака; 

метальні планери. 

Загальні вимоги до моделей додаються (додаток 1). 

 2.  Кожному учаснику надається можливість запуску моделі до трьох турів. 

Кількість та тривалість кожного туру оголошується перед початком Змагань. 

3. Кожна модель повинна пройти технічну комісію. 

4. Один із членів команди може брати участь у Змаганнях у двох класах 
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моделей. Заміна класу моделей заборонена. 

5. Помічниками учасника на старті можуть бути тільки учасники Змагань. 

Тренер-керівник може допомагати учаснику при роботі на старті, але не має 

права втручатися у регулювання моделі та її запуск. 

6. Місце, дата проведення І-ІІІ етапів Змагань, строки подачі попередніх 

заявок визначаються наказами та оприлюднюються оргкомітетами відповідних 

етапів не пізніше ніж за один місяць до початку проведення цих етапів. 

7. Керівник команди, інші супроводжуючі особи забезпечують збереження 

життя та здоров’я членів команди в дорозі та під час Змагань, дотримання ними 

вимог програми проведення заходу, правил техніки безпеки. 

 

VI. Документація Змагань 

 

1. Для участі в Змаганнях керівники команд подають до головної 

суддівської колегії такі документи: 

заявка про участь у відкритих змаганнях учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (відповідно до вимог пункту 4 розділу ІV цього 

Положення) (додаток 2);  

копію свідоцтва про народження (документи, що посвідчують особу) або 

інших офіційних документів, які дають змогу визначити вік учасника; 

креслення в трьох проекціях або ескіз прототипу представленої кордової 

моделі копії, напів-копії літака F-4-B із зазначенням розмірів і технічних 

характеристик в масштабі не менше 1:50. 

2. Керівник команди є відповідальним за наявність у кожного з учасників 

форми первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, 

яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженої 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за                          

№ 990/23522. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1013-13/paran3#n3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0990-13
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3. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

VIІ. Оцінювання Змагань 

 

1. Виступи учасників (команд) під час проведення Змагань оцінює головна 

суддівська колегія.  

2. Допуск до участі в Змаганнях надає головна суддівська колегія 

відповідного етапу після перевірки наявності та правильності оформлення 

необхідних документів. 

3. Головна суддівська колегія складається з трьох і більше членів, які 

визначають голову. Голова отримує протоколи на суддівство, відповідає за 

заповнення протоколів та корегує роботу з оргкомітетом заходу. 

4. В разі необхідності до суддівства можуть залучатися представники 

команд (за згодою). 

5. Особисті результати у класах моделей F-2-A, F-2-B, F-4-B, F-5-A, 

визначаються за формулою: 

 

де P – бали, нараховані учаснику команди, 

    А – кращий результат учасника у класі моделей, 

    В – результат даного члена команди. 

6. В класі моделей F-2-A особиста першість визначається за кращим 

результатом польотів. Визначення швидкості польоту моделей наведено у 

таблиці (додаток 3). 

7. В класах моделей F-2-B, F-5-A особиста першість визначається за сумою 

двох кращих результатів з трьох польотів. 

8. В класі моделей  F-4-B особиста першість визначається за сумою 

результату кращого польоту та стендової оцінки. 
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Нарахування балів під час стендової оцінки в класі моделей F-4-B 

здійснюється за десятибальною системою (з кроком 1), помноженими на 

коефіцієнт складності: 

 

№ 

з/п 
Оцінка достовірності та майстерності 

Коефіцієнт 

складності 

1. Вид з боку 10 

2. Вид з краю 10 

3. Вид з плану 10 

4. Колір 
точність 2 

складність 1 

5. Маркування 
точність 4 

складність 2 

6. Структура поверхні 8 

7. Майстерність 
якість 7 

складність 3 

8. Масштабність деталей 
точність 5 

складність 3 

  

9. В класі моделей F-2-D змагання проводяться як турнір з вибуванням: 

спочатку в боях беруть участь всі учасники: перший номер зустрічається з 

другим, третій з четвертим і т. д.; 

переможцем кожного бою стає учасник, який набрав найбільшу кількість 

балів; 

учасник вибуває зі змагань коли він програє два бої; 

попередні суперники повинні бути розведені від зустрічі в наступному 

бою, якщо є можливість зустрічі інших суперників; 

повітряні бої закінчуються проведенням півфіналу (3 учасника) і фіналу    

(2 учасника). 

В класі моделей F-2-D особиста першість визначається за результатами 

проведення півфіналу та фіналу повітряних боїв. 
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10. В класі моделей метальних планерів особиста першість визначається 

сумою балів, набраних за дальність запуску планера метанням з руки в трьох 

спробах (1 м прирівнюється до 1 балу) 

 

VІIІ. Оскарження рішень 

 

1. У разі виникнення спірних питань під час Змагань остаточне рішення 

приймає головний суддя відповідного етапу. 

2. За бажанням учасника Змагань рішення головного судді оскаржується у 

письмовому вигляді і подається до апеляційної комісії, що створює оргкомітет  

на кожному етапі Змагань відповідно. До складу апеляційної комісії входять 

представники оргкомітету, головної суддівської колегії, команд. 

3. Рішення апеляційної комісії приймається колегіально, більшістю 

голосів, оформлюється протоколом та повідомляється скаржнику.  

 

IX. Визначення та нагородження переможців 

 

1. Результати особистої та командної першості визначаються відповідно до 

програми проведення Змагань. 

2. Переможці в особистій першості Змагань визначаються за найбільшою 

кількістю балів.  

3. Учасники, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в особистій першості, 

нагороджуються дипломами, за можливості призами, медалями, іншими 

додатковими нагородами.  

4. Командна першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних 

у класах моделей F-2-A, F-2-B, F-2-D. F-4-B, F-5-A учасниками командної 

першості, згідно з заявкою. 

5. Окремо визначається  командна першість за найбільшою сумою балів, 

набраних у класі моделей метальних планерів трьома учасниками командної 

першості, згідно з заявкою.  
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6. Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в командній першості, 

нагороджуються дипломами, за можливості призами, кубками, іншими 

додатковими нагородами.  

 7. Керівники, команди яких посіли І, ІІ, ІІІ місця в командній першості, 

нагороджуються грамотами. 

 

X. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Змагань 

 

Проведення Змагань (у тому числі залучення кваліфікованих працівників 

закладів освіти для проведення майстер-класів, організації роботи головної 

суддівської колегії, придбання нагородних матеріалів та здійснення інших 

витрат) здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах 

на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

 

 

  

 

Заступник начальника                                                                     Т. СОЛОМІНА 
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Додаток 1 

до Положення про обласні  

відкриті змагання учнівської  

молоді з авіамодельного спорту  

пункт 1 розділ V 

 

Загальні вимоги до моделей 

Кордові літаки виготовляють із традиційних в авіамоделізмі матеріалів: 

бальзова та липова деревина, соснові рейки, авіаційна фанера, мікалентний 

папір, лавсанова плівка тощо. Кордові моделі, як правило, 

оснащуються двигунами внутрішнього згоряння об'ємом 1,5-10 см³. Їх 

запускають на рівному спеціальному асфальтовому або звичайному трав'яному 

майданчику (кордодромі) діаметром 45-50 м. 

Модель літака з двигуном літає по колу та керується пілотом, який 

знаходиться в центрі цього кола. Пілот управляє моделлю за допомогою двох 

тонких сталевих корд прикріплених до ручки управління, яка знаходиться в руці. 

Інший кінець тросів закріплюється в моделі, і спеціальним механізмом 

перетворює переміщення руки в рухи стерна висоти, що дозволяє маневрувати 

моделлю. Пілот повертається слідом за моделлю і контролює її положення в 

повітрі. 

На всіх класах кордових моделей повинна використовуватися страхувальна  

петля, як показано на малюнку. 

 

      

 

 

Діаметр сталевого корду - 0,3-0,4 мм, а довжина - 12-21,5 метра. Літаки 

можуть злітати з колісного шасі, або запускатись прямо з рук.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%96_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
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Модель F-2-A – кордовий швидкісний літак 

 

Моделі F-2-A для польоту на високих швидкостях. Об'єм двигуна 

обмежений - 2,5 см³. Політ відбувається по колу фіксованого радіуса -             

15,92 метра, потрібно пролетіти з максимальною швидкістю 10 кіл, що дорівнює 

відстані в 1 км. Мінімальний діаметр корда 0,4 мм. Швидкості, що сягають 

моделі на змаганнях визначаються за таблицею. 

Польоти виконуються на стандартному паливі. Під час польоту висота не 

повинна бути менше одного і більше трьох метрів. Кращий результат польотів 

визначається за найбільшою швидкістю, яку розвинув кордовий швидкісний 

літак. 

Ручка керування, корди та моделі в зборі повинні пройти випробування на 

навантаження, що дорівнює 20-ти кратній вазі моделі. Окремо такому ж  

випробуванню повинна бути піддана страхувальна петля, що одягається на 

зап’ястя пілота. 

 

Модель F-2-B – кордовий пілотажний літак 

 

Моделі F-2-B виконують комплекс фігур пілотажу. Пілотом виконується 

певна програма вправ (комплекс), а суддями виставляються бали за точність 

виконання маневру від 0 до 10 (з кроком 1). 

Комплекс фігур складається із 16 вправ, кожній вправі відповідає свій 

коефіцієнт складності, який множиться на бал за точність виконання маневру: 

 № з/п Фігура або елемент польоту Коефіцієнт 

1. Старт 1 

2. Зліт і горизонтальний політ 2 

3. Подвійний поворот на гірці 8 

4. Нормальна петля 

1 1 

2 2 

3 3 

5. Політ на спині 2 

6. Зворотна петля 
1 1 

2 2 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
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3 3 

7. Квадратна петля 
1 5 

2 7 

8. Зворотна квадратна петля 
1 5 

2 7 

9. Трикутна петля 
1 6 

2 8 

10. Горизонтальна вісімка 
1 3 

2 4 

11. 
Горизонтальна квадратна 

вісімка 

1 8 

2 10 

12. Вертикальна вісімка 
1 4 

2 6 

13. Пісочний годинник 10 

14. Вісімка над  головою 
1 4 

2 6 

15. Дві перехрещені вісімки 8 

16. Посадка 5 

 

Всі маневри, за невеликим винятком, повинні виконуватись на низькій 

висоті – від 1,5 метри від землі, в обов'язковій послідовності фігур пілотажного 

комплексу та за обмежений час - 7 хвилин, включаючи час, затрачений на зліт і 

посадку моделі. 

Основні характеристики моделей: 

максимальна площа крила - 150 дм²; 

максимальне навантаження - 100 г/дм²; 

максимальний об'єм двигуна 10 см³ для 2-х тактних, 15 см³ для 4-х 

тактних; 

довжина кожної з корд – 15-21,5 метра, діаметр сталевого корду не менше 

0,3 мм. 

Ручка керування, корди та моделі в зборі повинні пройти випробування на 

навантаження, що дорівнює 15-ти кратній вазі моделі, але не більше 20 кг. 
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Діаграми фігур пілотажу з видом із зовнішнього боку кола (з боку суддів) 

 

 

подвійний 

поворот на гірці 

горизонтальний 

політ 

політ на спині 
нормальна 

петля 

квадратна 

петля 

зворотна 

петля 
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Модель  F-4-B - кордова модель копії, напів-копії літака  

вісімка над 

головою 
Дві перехрещені 

вісімки 

зворотна квадратна 

петля 
трикутна петля 

горизонтальна 

вісімка 
горизонтальна 

квадратна вісімка 

вертикальна 

вісімка 

пісочний 

годинник 
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В цьому класі моделісти змагаються в точності відтворення зовнішнього 

вигляду і реалізації повнорозмірного прототипу літака та у виконанні фігур 

пілотажу властивих літаку оригіналу. Загальна оцінка складається із стендової 

оцінки за точність масштабного відтворення і майстерність виготовлення моделі 

та балів за політ. Кожен елемент польоту оцінюється за десятибальною 

системою і множиться на відповідний коефіцієнт складності: 

 

№ 

з/п 
Фігура або елемент польоту Коефіцієнт 

1.  Зліт 8 

2.  5 кіл горизонтальний політ 5 

3.  Багато моторність 8 

4.  Складання та випуск шасі 8 

5.  Складання та випуск закрилків 8 

6.  Скидання бомб (баків) 8 

7.  Політ під 30° (три кола) 8 

8.  Нормальна петля (одна) 8 

9.  Перевернутий політ (3 кола) 8 

10.  Поворот на гірці 8 

11.  Вісімка 8 

12.  Конвеєр 8 

13.  Лінива вісімка 8 

14.  Скидання парашута 8 

15.  Імітація заходу на посадку 8 

16.  Рульожка 8 

17.  Довільна демонстрація 8 

18.  Довільна демонстрація 8 

19.  Посадка 9 

20. 
Реалізм 
польоту 

Шум двигуна 3 

Масштабна швидкість 4 

Стійкість в польоті 4 

 

Кожен учасник має в своєму розпорядженні 7 хвилин на виконання 

польотної програми. Основні вимоги до моделей: 

площа несучих площин - 150 дм²; 

маса (з паливом) одномоторних моделей - 6 кг, багатомоторних - 7 кг; 

робочий об'єм двигуна для одномоторних моделей -
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 10 см³,багатомоторних - 20 см³; 

довжина корди - 15-21,5 м. 

Ручка керування, корди та моделі в зборі повинні пройти випробування на 

навантаження, що дорівнює 5-ти кратній вазі моделі, але не більше 25 кг. 

 

Модель F-2-D – кордова модель повітряного бою 

 

F-2-D - це модель літака, у якій рушійна сила забезпечується поршневим 

двигуном, а підйомна сила утворюється дією аеродинамічних сил на несучі 

поверхні, які нерухомі під час польоту, за винятком поверхонь управління. 

Майданчик для бою повинен складатися з трьох концентричних кіл, 

розмічених на землі: 

a) пілотського кола - радіус 2 метри; 

b) політного - радіус 20 метрів; 

c) кола обслуговування - радіус 22 метра.  

У пілотському колі два пілоти одночасно керують моделями з прив'язаною 

до фюзеляжу паперовою стрічкою. З міркувань безпеки, пілоти та механіки 

мають одягати захисні шоломи. Мета маневрів - відсікти шматок стрічки у 

супротивника і не дати противнику відсікти стрічку у себе. Кожен учасник може 

мати механіка і запасну модель для одного бою. Після закінчення бою (3 

хвилини) підраховуються бали. Кожен відсік приносить учаснику 100 балів. 

Крім того, враховується час, проведений в польоті (2 бали за секунду) в рамках 

бою, а за зіткнення в повітрі бали знімаються, а не додаються. Також існують 

пенальті (аж до зняття з бою) за різні порушення правил, наприклад за 

пасивність в бою. Після закінчення бою учасники повинні якомога швидше 

звільнити політне коло для проведення наступного бою. Повітряний бій - це 

змагання, в яких відбіркові бої завершуються фіналом.  

Основні характеристики моделей: 

максимальна площа - 150 дм³; 

максимальна маса - 5 кг (зазвичай вага моделі близько 400 г без двигуна); 
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максимальне навантаження - 100 г/дм²; 

об'єм двигуна - до 2,5 см³; 

довжина корди - 15,92 м; 

діаметр корди - 0,4 мм. 

На моделях F-2-D необов’язковий пристрій автоматичної зупинки двигуна, 

глушник та необмежений розмір впускного патрубка.  

 

Модель F-5-A - радіокерована модель літака 

 

Основна ознака радіокерованих моделей літаків - пілот може дистанційно 

керувати літаком в польоті за допомогою спеціального пульта-передавача.  

На радіокерованих моделях літака повинні використовуватися 

безколекторні електричні двигуни з тягою до 1,5 кг. Вага моделі до 1,2 кг. 

Потужність батареї до 12 V та до 2,2 А. Модель повинна літати над майданчиком 

розміром 50x100 м на висоті від 10 до 50 метрів. Головна суддівська колегія 

повинна точно визначити місце проведення польотів, старт (початок польоту), 

фініш (місце приземлення) і завчасно попередити учасників змагань. 

Моделі F-5-A виконують комплекс фігур пілотажу. Пілотом виконується 

певна програма вправ (комплекс), а суддями виставляються бали за точність 

виконання маневру від 0 до 10 (з кроком 1). 

Комплекс фігур складається із 10 вправ, кожній вправі відповідає свій 

коефіцієнт складності, який множиться на бал за точність виконання маневру: 

№ 

з/п 
Фігура або елемент польоту Коефіцієнт 

1. 
Зліт (проти вітру), 90+270, 

політ по прямій (по вітру) 
5 

2. Горизонтальна вісімка (проти вітру) 11 

3. Бочка (по вітру) 9 

4. Пряма петля (проти вітру) 9 

5. Політ на спині (по вітру) 10 

6. Зривний поворот (проти вітру) 
 

12 

7. Імельман (по вітру) 10 

8. Штопор, два витка (проти вітру) 13 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6


 20 

9. «Кубинська» вісімка (по вітру) 14 

10. Посадка (проти вітру) 7 

 

Комплекс фігур для радіокерованої моделі літака F-5-A 

  

 

 

Метальний планер 

 

Планер відрізняється від інших моделей тим, що літає не маючи двигуна. 

Планери здійснюють політ, використовуючи природний вітер, що виникає 

в навколишньому середовищі. Способом здійнятися у висоту для планера є 

використання термалей, які являють собою колони теплого висхідного повітря, 

що утворені завдяки різниці температур на поверхні землі. Нагріте повітря 

здіймається, несучи за собою планер у гору. Як і в випадку з моделями, які 

мають двигун, підйомна сила створюється крилами літака, який рухається в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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повітрі, але у випадку з планером, висота здобувається завдяки повітрю, яке 

здіймається швидше, ніж літак падає вниз відносно повітряного потоку. 

Максимальна загальна площа несучої поверхні метального планера – 5 дм2. 

Матеріал - вільний (папір, картон, пінопласт, тощо). Вільна конструкція. Модель 

повинна мати естетичний вигляд. Радіус носика моделі планера повинен бути не 

менше 15 мм.  

Орієнтовне креслення метального планера 

 

На змаганнях застосовують запуск планера метанням з руки. 

 

 

 
 

Заступник начальника                                                     Т. СОЛОМІНА  

 

 



 22 

Додаток 2 

до Положення про обласні відкриті 

змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту 

пункт 1 розділ VI 

 

 

Заявка 

про участь у відкритих змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту  

від ________________________________________________________ 
(назва закладу системи освіти, району, міста, об’єднаної територіальної громади) 

 
 

№ 

з/п К
л
ас

и
 

м
о
д

ел
ей

 

П
р
із

в
и

щ
е,

 і
м

’я
 

у
ч

ас
н

и
к
а
 

Д
ат

а 
 

н
ар

о
д

ж
ен

н
я
 

З
ак

л
ад

 о
св

іт
и

, 

к
л
ас

 

П
о
в
н

а 
н

аз
в
а 

гу
р
тк

а,
 я

к
и

й
 

в
ід

в
ід

у
є 

у
ч

ас
н

и
к

 

П
р
із

в
и

щ
е,

 і
м

’я
, 

п
о
 б

ат
ьк

о
в
і 

к
ер

ів
н

и
к
а 

гу
р
тк

а,
 

в
ч

и
те

л
я
 

1 F-2-A      
2 F-2-B      
3 F-2-D      
4 F-4-B      
5 F-5-A      
6 

Метальні 

планери 

     
7      
8      

 

 

Керівник команди      __________ / ____________________ 
                                           (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи) 

 

                                                             

 

 

Начальник                    __________ / _____________________ 
                                           (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

      М.П. 
 

 

 

Заступник начальника                                                                  Т. СОЛОМІНА 
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Додаток 3 

до Положення про обласні  

відкриті змагання учнівської  

молоді з авіамодельного спорту  

пункт 6 розділ VІІ 

 

Визначення швидкості польоту моделей F-2-A 

 

Час 

польоту 

Десяті долі секунди 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Швидкість, км/год. 

60" 60,00 59,90 59,80 59,70 59,60 59,50 59,41 59,31 59,21 59,11 

59" 61,02 60,91 60,81 60,71 60,61 60,50 60,40 60,30 60,20 60,10 

58" 62,07 61,96 61,6 61,75 61,64 61,54 61,43 61,33 61,22 61,12 

57" 63,16 63,05 62,94 62,83 62,72 62,61 62,50 62,39 62,28 62,18 

56" 64,29 64,17 64,06 63,94 63,83 63,72 63,60 63,49 63,38 63,27 

55" 65,46 65,34 65,21 65,10 64,98 64,87 64,75 64,63 64,52 6440 

54" 66,67 66,54 66,42 66,30 66,18 66,06 65,93 65,81 65,69 65,7 

53" 67,93 67,80 67,67 67,54 67,42 67,29 67,16 67,04 66,91 66,79 

52" 69,23 69,10 68,97 68,83 68,70 68,57 68,44 68,31 68,18 68,05 

51" 70,59 70,45 70,31 70,17 70,04 69,90 69,77 69,63 69,50 69,36 

50" 72,00 71,86 71,71 71,57 71,43 71,29 71,15 71,01 70,87 70,73 

49" 73,47 73,32 73,17 73,02 72,87 72,73 72,58 72,44 72,29 72,14 

48" 75,00 74,84 74,69 74,53 74,38 74,23 74,07 73,92 73,77 73,62 

47" 76,60 76,43 76,27 76,11 75,95 75,79 75,63 75,47 75,31 75,16 

46" 78,26 78,09 77,92 77,75 77,59 77,42 77,25 77,09 76,92 76,76 

45" 80,00 79,82 79,65 79,47 79,30 79,12 78,95 78,78 78,60 78,43 

44" 81,82 81,63 81,45 81,26 81,08 80,90 80,72 80,54 80,36 80,18 

43" 83,72 83,53 83,33 83,14 82,95 82,76 82,57 82,38 82,19 82,01 

42" 85,71 85,51 85,31 85,11 84,91 84,71 84,51 84,31 84,11 83,92 

41" 87,81 87,59 87,38 87,17 86,96 86,75 86,54 86,33 86,12 85,92 

40" 90,00 89,78 89,55 89,33 89,11 88,89 88,67 88,45 88,24 88,02 

39" 92,31 92,07 91,84 91,60 91,37 91,14 90,91 90,68 90,45 90,23 

38" 94,74 94,49 94,24 94,00 93,75 93,51 93,6 93,02 92,78 92,55 

37" 97,30 97,04 96,77 96,52 96,26 96,00 95,75 95,49 95,24 94,99 

36" 100,00 99,72 99,45 99,17 98,90 98,63 98,36 98,09 97,83 97,56 

35" 102,86 102,56 102,27 101,98 101,69 101,41 101,12 100,84 100,56 100,28 

34" 105,88 105,57 105,26 104,96 104,65 104,34 104,05 103,75 103,45 103,15 

33" 109,09 108,76 108,43 108,11 107,78 107,46 107,14 106,82 106,51 106,19 

32" 112,50 112,15 111,80 111,46 111,11 110,77 110,43 110,09 109,76 109,42 

31" 116,13 115,76 115,38 115,02 114,65 114,29 113,92 113,56 113,21 112,85 

30" 120,00 119,60 119,21 118,81 118,42 118,03 117,65 117,26 116,88 116,50 
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29" 124,14 123,71 123,29 122,87 122,45 122,03 121,62 121,21 120,81 120,40 

28" 128,57 128,11 127,66 127,1 126,76 126,32 125,87 125,44 125,00 124,57 

27" 133,33 132,84 132,35 131,87 131,39 130,91 130,43 129,96 129,50 129,03 

26" 138,46 137,93 137,40 136,88 136,36 135,85 135,34 134,83 134,33 133,83 

25" 144,00 143,43 142,86 142,29 141,73 141,18 140,63 140,08 139,53 138,99 

24" 150,00 149,38 148,76 148,15 147,54 146,94 146,36 145,75 145,16 144,58 

23" 156,52 155,84 155,17 154,51 153,85 153,19 152,54 151,90 151,26 150,63 

22" 163,64 162,90 162,16 161,43 160,71 160,00 159,29 158,59 157,89 157,21 

21" 174,43 170,62 169,81 169,01 168,22 167,44 166,67 165,90 165,14 164,38 

20" 180,00 179,10 178,22 177,34 176,47 175,61 174,76 173,91 173,08 172,25 

19" 189,47 188,48 187,50 186,53 185,57 184,62 183,67 182,74 181,82 180,90 

18" 200,00 198,90 197,80 196,72 195,65 194,59 193,55 192,51 191,49 190,48 

17" 211,76 210,53 209,30 208,09 206,90 205,71 204,55 203,39 203,25 201,12 

16" 225,00 223,60 222,22 220,86 219,51 218,18 216,87 215,57 214,29 213,02 

15" 240,00 238,41 236,84 235,29 233,77 232,26 230,77 229,30 227,85 226,42 

14" 257,14 255,32 253,52 51,75 250,00 248,28 246,58 244,90 243,24 241,61 

13" 276,92 274,81 272,73 270,68 268,66 266,67 264,71 262,77 260,87 258,99 

12" 300,00 297,52 295,08 292,68 290,32 288,00 285,71 283,46 281,25 279,07 

11" 327,27 324,32 321,43 318,58 315,79 313,04 310,34 307,69 305,08 302,52 

10" 360,00 356,44 352,94 349,51 346,15 342,86 339,62 336,45 333,33 330,28 

9" 400,00 395,60 391,30 387,10 382,98 378,95 375,00 371,13 367,35 363,64 
 

 

 

 

Заступник начальника                                                    Т. СОЛОМІНА  
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