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Відповідно до Положення про управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Волинської обласної державної адміністрації від 06 травня 2015 року 

Ай 174, з метою популяризації та подальшого розвитку автомодельного спорту, 

виявлення талановитих дітей, розвитку та вдосконалення науково-технічної 

творчості учнівської молоді, збільшення мережі технічних гуртків у закладах 

освіти області, стимулювання росту спортивної майстерності учасників, 

виявлення серед них найсильніших для комплектування збірних команд

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові моделі), що додається.
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2. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки 

Волинської державної адміністрації від ЗО січня 2014 року № 38 «Про 

затвердження Положення про проведення обласних змагання з автомодельного 

спорту серед учнівської молоді (трасові моделі)», зареєстрований в Головному 

управлінні юстиції у Волинській області 06 лютого 2014 року за № 5/1364.

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, склад організаційного комітету, кошторис витрат 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.

Л. ПЛАХОТНА

Стельмащук 712 363
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ПОЛОЖЕННЯ

про обласні відкриті змагання учнівської молоді 

з автомодельного спорту (трасові моделі)

І. Загальні положення

+.

1. Це положення визначає порядок організації та проведення обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з‘ автомодельного спорту (трасові моделі) 

(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), «Правил проведення змагань з

автомодельного спорту серед учнівської молоді ’ (трасові моделі)», 

рекомендованих методичною радою Українського державного центру 

позашкільної освіти (протокол № 3 від 20 січня 2017 року).
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II. Мета і завдання Змагань

1. Змагання проводяться з метою розвитку автомоделювання на Волині як 

ефективного засобу підвищення ролі науково-технічної творчості у всебічному 

гармонійному розвитку особистості.

2. Основними завданнями Змагань є:

популяризація автомоделювання серед дітей та учнівської молоді;

стимулювання творчого, інтелектуального, фізичного розвитку учасників, 

підвищення рівня їх технічної та практичної майстерності;

пошук і підтримка технічно обдарованої учнівської молоді;

визначення найсильніших команд Волині з автомоделювання серед 

учасників для подальшої участі у всеукраїнських заходах;

формування в учасників високої патріотичної свідомості;

організація змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків 

здорового способу життя.

• ¥.

III. Умови проведення Змагань

1. Обласні відкриті змагання учнівської молоді з автомодельного спорту 

(трасові моделі) проводяться в три етапи:

I етап - на базі закладів системи позашкільної освіти;

II етап - відкриті районні (міські) та в межах об’єднаних територіальних 

громад;

III етап - відкриті обласні.

2. Персональний склад організаційних комітетів ^(далі - оргкомітети) 

І етапу затверджують керівники закладів позашкільної освіти незалежно від їх 

підпорядкування, типів і форм власності.
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3. Персональний склад оргкомітетів II етапу затверджують районні 

(міські) органи управління освітою, органи управління освітою об’єднаних 

територіальних громад.

4. Персональний склад головної суддівської колегії затверджують 

оргкомітети відповідних етапів згідно з програмами проведення Змагань.

5. 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.

IV. Учасники Змагань

1. Оргкомітети І-ІИ етапів забезпечують технічну і технологічну 

документацію, створюють безпечні умови для виконання програми Змагань.

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

проведення Змагань може залучати заклади позашкільної, загальної середньої, 

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

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

3. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді забезпечує 

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 обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові моделі) до оргкомітету подаються попередні 

заявки. Оригінали заявок та інші документи подають керівники 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-ІІ етапів Змагань є учні (вихованці) закладів системи 

освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності.
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7. Учасниками III 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. 

До складу команди входять учасники, які не досягай на час проведення Змагань 

18 років включно.

Кількісний склад команди: 5 учасників, 1 керівник команди.

8. Члени команди можуть мати єдину форму із зображенням назви 

команди або її символіки.

V. Програма, місце та строки проведення Змагань

1. Програми Змагань на всіх етапах передбачають: 

командну першість;

особисту першість.

2. Програмами Змагань передбачається особиста та командна першість у 

класах автомоделей:

Retro (модель з стандартною конфігурацією рами, кузова, та двигуна);
- *.

Вантажівка (модель з стандартною конфігурацією рами, кузова та 

двигуна);

G-12 (модель з стандартною конфігурацією рами, кузова та двигуна);

G-33 (модель з стандартною конфігурацією рами та двигуна);

F-1 (модель -  копія автомобіля з відкритими колесами (формула)); 

Євроспорт стандарт (модель з стандартною конфігурацією рами, кузова

та двигуна).

Загальні вимоги до моделей додаються (додаток 1).

3. Для проведення III етапу Змагань використовується траса, яка 

складається з блоку живлення, блоку підключення контролерів, таймера, 

лічильника кіл, полотна з 4 доріжками довжиною 35 метрів. Борти траси 

розташовуються на відстані 100 мм від осьової лінії крайніх доріжок, висота
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борта -  ЗО мм. Джерело напруги траси має 13,5 Вольт. Траса обладнана 

комп'ютерною системою визначення результатів. Доріжки позначаються 

кольорами та цифрами (1-2-3-4: Червона-Біла-Зелена-Оранжева).

4. Учасники Змагань мають право змагатися в декількох класах моделей, 

при виході зі складу команди, виступати лише в особистому заліку.

5. Технічний огляд моделі (без розбирання) проводить суддівська колегія 

перед стартами. Виправлення недоліків учасник Змагань здійснює до 

закінчення часу технічного огляду, а після цього, під час перегонів, до повного 

усунення недоліків.

6. Під час заїзду не дозволяється заміна моделі на запасну.

7. Старт серії заїздів дається через хвилину після оголошення групи 

учасників. За додаткову хвилину учасник проводить тренування, настроює 

контролер та приводить модель у стартову зону. Учасник, що запізнився на 

старт, може розпочати перегони під час заїзду.

8. Перерва оголошується після кожного заїзду. Впродовж паузи, учасники 

переставляють моделі на інші доріжки, переключають контролери та змінюють 

номери (кольорові позначки) доріжок на моделях. На Змаганнях дозволяється 

ремонт моделей під час перерви між заїздами однієї серії.

9. Кожен учасник Змагань має право на особистого маршала, який може 

допомагати йому на трасі під час заїздів.

10. Під час заїздів тільки учасник має право зняти модель з траси для 

усунення недоліків. Якщо дефект усунутий безпосередньо біля траси, то модель 

встановлюється на місце з якого була знята. Якщо модель до кінця заїзду не 

була поставлена на трасу, то до заліку йде кількість цілих кіл, пройдених до її 

зняття.

11. У випадку зниження напруги на трасі нижче 12 вольт - заїзди

припиняються.

12. Місце, дата проведення І-ІІІ етапів Змагань визначають оргкомітети 

відповідних етапів та оприлюднюють не пізніше ніж за один місяць до початку

проведення цих етапів.



13. Керівник команди, інші супроводжувальні особи забезпечують 

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

дотримання ними вимог програми проведення, правил техніки безпеки.
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VI. Документація Змагань

1. Для участі в Змаганнях керівники команд подають до головної 

суддівської колегії такі документи:

заявка про участь в обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові моделі) (відповідно до вимог пункту 4 розділу 

III цього Положення) з відміткою лікаря про допуск учасників, завірена 

підписом керівника організації, що відряджає (додаток 2);

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

учнівські (студентські) квитки учасників, або інший офіційний документ, який 

дає змогу визначити вік учасника.

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, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за 

№ 990/23522.

3. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про

захист персональних даних».

VII. Оцінювання Змагань

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

суддівська колегія.

2. Допуск до участі в Змаганнях надає суддівська колегія відповідного
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етапу після перевірки наявності та правильності оформлення необхідних 

документів.

3. До складу суддівської колегії можуть входити судді, які є членами 

команд.

4. Визначення особистої першості учасників проводиться за абсолютним 

результатом після фінальної серії заїздів у кожному класі моделей.

Бали нараховуються за таблицею:

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Бали 250 210 180 155 135 120 п о 100 82 78 74 70 66 62 58 54 50

Місце 18 19 20 21 22 23 24 25 26 « о . 50 51 52 о . . 60 61 . . .

Бали 47 44 41 38 35 32 29 26 25 , , , , 1 0.9 0.8 .  о . 0.1 0.09 . . .

5. Командна першість визначається за найбільшою сумою балів, 

набраних усіма учасниками.

VIII. 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, суддівської колегії, команд.

3. За дії та порушення учасником програми Змагань, що заважають 

проведенню перегонів для інших учасників, справедливому визначенню їх 

результатів, за негативну поведінку (брудна нецензурна лайка, образа або 

невиконання рішення судді, образа учасника або членів суддівської колегії 

(словом або вчинком), голосне вигукування під час перегонів (окрім команди 

«стій»)), Головний суддя Змагань має прийняти рішення про покарання:

а) попередження;



б) штраф - мінус 10 кіл від показаного результату; 

с) дискваліфікація.

4. Рішення апеляційної комісії приймаються колегіально, більшістю 

голосів, оформлюється протоколом та повідомляється скаржнику.

1. Результати особистої та командної першості визначаються відповідно 

до програми проведення Змагань.

2. Команди, які посіли І, II, III місця в командній першості, 

нагороджуються дипломами, за можливості призами, кубками, іншими 

додатковими нагородами.

3. Учасники, які стали переможцями в особистій першості, 

нагороджуються дипломами, за можливості призами, медалями іншими

додатковими нагородами.

4. Керівники команд, які посіли І, II, III місця в командній першості, 

нагороджуються грамотами.

Проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові моделі) (у тому числі залучення кваліфікованих 

працівників закладів освіти для проведення майстер-класів, організації роботи 

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.

IX. Визначення та нагородження переможців

X. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Змагань

Заступник начальника Т. СОЛОМІНА
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Додаток 1

до Положення про обласні відкриті 

змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові моделі) 

пункт 2 розділ V

Загальні вимоги до моделей

1. Для виготовлення моделей дозволяється використовувати кузови, що 

мають ліцензію КТМ УФАМС.

2. Кузов повинен перекривати все шасі, включаючи струмознімач (крім 

«Ретро»), а в класах в - 12, мати мінімальну кромку переднього бампера не 

менше ніж 1 мм.

3. Оздоблення кузова не обмежується, але рекомендовано використання 

двох кольорів.

4. Кузов має мати прозорі вікна кабіни. Повинні проглядатися колеса коли 

дивитися на модель збоку.

5. Кузов повинен містити трьохвимірного водія, з шоломом, плечами, 

дуками та кермом (крім «Ретро», «Вантажівка», 0-33,). Жодна частина шасі не 

повинна проглядатись при огляді через вікно зверху (окрім «Ретро», 

«Вантажівка»), Втрата водія під час перегонів розглядається як порушення і 

модель необхідно негайно ремонтувати.

6. Розмір передніх коліс: мінімальний діаметр 12,7 мм та мінімальна 

ширина в 1,0 мм ( крім Р-1, в-33, Євроспорт стандарт). У класах, «Ретро», 

«Вантажівка» передні колеса можуть імітуватися наліпкою на кузові з 

зображенням коліс на плівці. У класі в - 12 передні колеса повинні мати 

мінімальний діаметр 12,7 мм, та мінімальну ширину - 0,8 мм. Вони повинні 

обертатись відносно своєї вісі під кутом 90°, до поверхні траси і мати чорний
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гумовий (пластмасовий) периметр. Втрата переднього колеса (коліс) протягом 

заїзду не є порушенням, однак модель повинна бути відремонтована на початок 

стартів наступного етапу перегонів (крім Р-1). В класах моделей «Ретро», 

«Вантажівка» заборонено приклеювання зубчатого колеса до задньої вісі 

моделі.

7. Розмір задніх коліс повинні мати мінімальний діаметр 15,0 мм (крім 

7-1) та максимальну ширину: для М 1:24- 20,7 мм; для М 1:32 -  16,0 мм.

8 . Струмознімач -  один, з максимальною довжиною направляючого

25.0 мм та висотою його від опорної поверхні 8,0 мм.

9. В моделях використовують тільки мікроелектродвигуни постійного 

струму з постійними магнітами.

II. Клас Р-1М1 : 32

1. Двигун має бути змонтований на шасі в „лінійній” позиції (під кутом 90°

до задньої вісі).

2 . Шасі повинно мати максимальну довжину 110 мм, заміряну від центра 

обертання струмознімача до центра задньої вісі.

3. Центральна частина шасі автомобіля повинна мати максимальну ширину 

52 мм і максимальну довжину 68 мм. Передня частина шасі від центральної 

повинна мати максимальну ширину 34 мм, виключаючи передню вісь та її 

опори. Частина шасі позаду від центральної, включаючи опори задньої вісі, 

повинні також мати максимальну ширину 34 мм.

4 . Кузов має покривати шасі, включаючи струмознімач, але виключаючи 

ведучий провід, вісі, колеса і опору передньої вісі. Ширина переднього крила

56.0 мм мах (мал.1).
і

” .»я
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мал. 1

5. Передні колеса повинні мати мінімальний діаметр 14,0 мм та ширину 

4,0 мм. Втрата переднього колеса (коліс) впродовж їзди розглядається як 

порушення і повинно негайно ремонтуватись і відновлюватись.

6. Модель повинна мати максимальну повну ширину 68,0 мм. та висоту по 

задньому крилу ЗО мм (за виключенням кліренсу).

III. Клас G-12

1. Габарити -  максимальна ширина 83,0 мм, максимальна висота по 

задньому крилу 35 мм та 12,7 мм до заднього бампера від полотна траси за

виключенням кліренсу.

2. Мінімальний розмір колії передніх коліс 72 мм.

3. Передня вісь: min -  1,0 мм; задня вісь: min -  2,36 мм. Мінімальний 

розмір між верхньою кромкою задньої вісі та нижньою поверхнею шасі 8,6 мм.

4. Шасі повинна мати стандартну конфігурацію (малюнки 2, 3) і 

виготовляється з склотекстоліту товщиною 1,5-2,0 мм без зміни товщини 

матеріалу на поверхні рами (кронштейн кріплення струмознімача дозволяється 

виготовляти з будь-якого матеріалу, але без зміни конфігурації). Балансування 

шасі -  тільки свинцевими пластинами, приклеєними до рами. Свинцеві 

пластини, будь-які інші деталі шасі та кріплення кузова (окрім дротів



4

електроживлення двигуна) не повинні проглядатися через внутрішній отвір та 

зовнішній контур шасі при погляді знизу.

мал.2

5. Використання кулькових підшипників на шасі заборонено.

6. Відхилення від розмірів рами ±0,5 мм.

7. Кузов в класі «0-12» покрашений мінімум в два кольори.

8. Шестерні тільки стандартні: Т ,\ = 8/31, т  = 0,5; 2\2 = 10/38, т  = 0,4.

ІЗ 12

мал. З
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9. Двигун стандартної конфігурації згідно каталогу Parma/PSE: #501 Parma 

16-D, #461 Parma Super 16-D, #502 Parma Super 16-D. Дозволяється довільна 

конфігурація двигуна з застосуванням деталей дозволених двигунів.

10. Обмеження щодо шунтів, пружин і щіток немає.

11. Дозволяється ставити додаткові гвинти та гайки для кріплення задньої 

кришки двигуна і кріплення двигуна на рамі, а також підгинати щіткотримач.

12. Дозволяються лише зовнішні роботи по двигуну (заміна щіток, пружин, 

установка шунтів, вибірка під задню вісь).

13. Кузов моделі повинен мати подібний вигляд (малюнок 4).

14. Гума коліс визначається організаторами Змагань.

мал.4
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IV. Класи «Ретро» та «Вантажівка» М 1:24

1. Габарити: максимальна ширина 83,0 мм; Для кузова класу «Ретро» 

мінімальна висота 36 мм від полотна треку. Для кузова класу «Вантажівка» 

мінімальна висота решітки радіатора 10 мм , а максимальна висота по задньому 

крилу 36 мм від полотна треку.

2. Двигун стандартної конфігурації ( бажано згідно каталогу Parma/PSE: 

#501 Parma 16-D, #461 Parma Super 16-D, #502 Parma Super 16-D).

3 . Дозволяється довільна конфігурація двигуна з застосуванням деталей 

дозволених та рекомендованих двигунів.

4. Обмеження щодо шунтів, пружин і щіток немає.

5. Дозволяється ставити додаткові гвинти та гайки для кріплення задньої 

кришки двигуна і кріплення двигуна на рамі, а також підгинати щіткотримач.

6. Допускається використання відбійника бруду, який виконує тільки цю

Функцію.

7 Дозволяється використання кулькових підшипників відкритого типу з 

зовнішнім діаметром 6 мм (тільки у двигуні).

8. Шасі повинна мати стандартну конфігурацію (малюнок 5) і 

виготовляється з склотекстоліту товщиною 1,5-2,0 мм без зміни товщини 

матеріалу на поверхні шасі (кронштейн кріплення струмознІмача дозволяється 

виготовляти з будь-якого матеріалу, але без зміни конфігурації). Балансування 

рами -  тільки свинцевими пластинами, приклеєними до шасі. Свинцеві 

пластини, будь-які інші деталі шасі та кріплення кузова (окрім дротів 

електроживлення двигуна) не повинні проглядатися через внутрішній отвір та 

зовнішній контур шасі при погляді знизу.

9. Використання кулькових підшипників на шасі заборонено.

10. Відхилення від розмірів шасі ±0,5 мм.

11. Гума коліс визначається організаторами Змагань.
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12. Кузов в класі «Ретро» тільки з каталогу «Рагта/Р8Е» #їїогс1 970.

13. Шестерні тільки стандартні: Ъ \ -  8/31, ш = 0,5; Z2 = 10/38, ш = 0,4.

V. Клас G-33 та Євроспорт -  стандарт

1. Кузов Євроспорт - стандарт з каталогу «Parma/PSE» #70505» (1/24 

Magnum WSC. Максимальна висота кузова по задньому крилу -  42 мм (за

виключенням кліренсу).

2. Максимальні габарити кузова G-33 показані на малюнку 6. Під час 

зупинки моделі, крила повинні бути, не нижче, ніж під кутом 45° до поверхні 

треку.
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мал. 6

3. Шасі стандартної конфігурації (мал. 7), виготовляється згідно вимог 

класу «Ретро». Шасі повинно мати максимальну довжину 125 мм, яку 

заміряють між центром повороту струмознімача і центром задньої вісі.

мал. 7

4. Двигун: згідно вимог класу «Ретро».

5. Шестерні: згідно вимог класу «Ретро».

6. Гума коліс визначається організаторами Змагань.

7. Кронштейн струмознімача: згідно вимог класу «Ретро».

Заступник начальника п Т. СОЛОМІНА



Додаток 2

до Положення про обласні відкриті 

змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові моделі) 

пункт 1 розділ VI

ЗАЯВКА

на участь в обласних відкритих змаганнях з автомодельного спорту серед

учнівської молоді (трасові моделі)

від____________________  району, міста, об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Класи
моделей

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
учасника

Дата
народження

Заклад
освіти,

клас

Дозвіл
лікаря

1
і

2

3
4
5 *

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

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

м.п.

Заступник начальника Т. СОЛОМІНА


