
 
Це «Положення  

є офіційним запрошенням на змагання. 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Кубок України 
з ракетомодельного спорту 

пам’яті  
Івана Микитовича Кожедуба. 

 
м. Шостка 

Сумська область, Україна 
6-9 червня 2019 р. 

 
І. Мета змагань. 

 
               - підготовка до стартів Чемпіонату України та міжнародних 

змагань; 
- залучення нових спортсменів до участі в ракетомодельних 

змаганнях; 
- підвищення спортивної майстерності. 

 
ІІ. Строки проведення та програма. 

 
 Змагання з ракетомодельного спорту на Кубок України пам’яті Івана Микитовича Кожедуба 

проводяться спортивно-технічною лабораторією Шосткинського казенного заводу «Імпульс» спільно з 
Сумським осередком ФРМС України. Змагання відбудуться з 6 по 9 червня 2019 р. в категоріях моделей 
S6A, S4A, S7, S9A, S2P, S8D/P та S8E/P . 

 
 Розклад змагань: 
 
 6 червня – до 20-00 заїзд учасників змагань. 
 7 червня – 
  - 8.30 – 11.30 – старти моделей S4A. 
  - 11.30 – 12.00 – перерва. 
  - 12.00 – 15.00 – старти моделей S6А. 
  - 15.30 – 18.30 – старти моделей S9А. 

8 червня - 
- 8.30 – 12.00 – старти моделей S7 та S2P. 
- 12.00 – 13.00 – підведення підсумків та нагородження учасників категорій S6A, S4A, S7, 
S9A та S2P. 

9 червня – 
- 8.30 – 11.30 – старти моделей S8D/P. 
- 11.30 – 12.00 – перерва. 
- 12.00 – 15.30 – старти моделей S8E/P. 
- 15.30 – 16.30 – підведення підсумків та нагородження учасників змагань категорій 
S8D/P та S8E/P. 

 
 В розкладі можливі зміни. 

 
ІІІ. Проведення змагань. 

 
 Змагання проводяться на особисту-командну першість в кожному класі моделей, за винятком 

класів S8, де проводиться тільки особиста першість. В залік команди йдуть результати трьох її 
спортсменів, що показали кращі результати.  

 Змагання проводяться згідно діючих Правил ФАІ. Вимоги до моделей, приземлення та час 
фіксації в категорії  S8D/P на цих змаганнях встановлюється аналогічними категорії S8Е/P. 

 Змагання в категоріях S6A, S4A та S9A буде проведено тільки на двигунах типу МРД 1/2А-2-3 
(можливо замовити у організаторів змагань). 

 Для проведення змагань категорії S2P використовуються електронні альтиметри польського 
виробника http://www.adrel.com.pl/AltimeterBMP.html. Застава за використання альтиметру, якщо він 
надається організаторами змагань - 1200 грн. 
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IV. Учасники змагань та забезпечення. 
 

 Вік учасників змагань не обмежений. 
 Вступний внесок для дорослих спортсменів – 150 гривень, спортсмени-юніори – 50 грн. 
 Всі витрати по харчуванню та житлу несуть учасники змагань.  

Організатори змагань пропонують поселення учасників в готелі «Імпульс», за попередніми 
замовленнями. Вартість койко-місця – від 70 грн/доба. Кількість місць обмежена!  

 
V. Нагородження переможців. 

  
 В усіх категоріях моделей призери особистої першості нагороджуються медалями та дипломами 

організаторів змагань. 
В категоріях моделей, де проводиться командна першість, команда, що посіла перше місце 

нагороджується кубком та дипломом, команди-призери нагороджуються дипломами організаторів. 
  
Спортсменів та осіб підтримки, що бажають прийняти участь у змаганнях,  

прохання зареєструватися до 20 травня. 
 
 

   Контакт: Юрій Гапон  +380-97-49-616-77 e-mail: zenite@ukr.net 
 

 
ОРГКОМІТЕТ. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ. 

 

№ Прізвище, 
Ім’я 

Область/ 
місто S4A S6A S7 S9A S2Р S8D/P S8E/P 

Потреба 
в готелі 
(так/ні) 

Потреба в 
транспорті 

на поле 
(так/ні) 

1.            
...            
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