
 
 

       
                       МІЖНАРОДНІ 
                         ЗМАГАННЯ 
   З РАКЕТОМОДЕЛЬНОГО СПОРТУ 
                 КУБОК «ІМПУЛЬСУ»  
                     (FAI WORLD CUP) 
 
 

                Це «Положення» є офіційним запрошенням на змагання. 
 
Місце проведення:  м Шостка, Сумська область, Україна, 7 - 10 червня 2018 р. 
 
Організатори:  Казенне підприємство «Шосткинський казенний завод« Імпульс », 

Федерація ракетомодельного спорту України. 
 

Категорії моделей: S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A – FAI World Cup 2018. 
   S2P, S8D/P – відкриті змагання. 
 
Правила:   Змагання проводяться згідно чинного Спортивного кодексу ФАІ. 

Учасники повинні мати ID номер ФАІ. 
 

Журі та судді:  Склад журі буде визначено при реєстрації. 
 

Нагородження:  Чемпіони в особистому заліку в кожній категорії моделей нагороджуються 
кубками, медалями та дипломами організаторів. Призери нагороджуються 
медалями та дипломами. Спортсмен, який отримав найкращий міжнародний 
рейтинг за сумою S4, S6, S9 + S7 або S8E / P нагороджується Призом пам'яті 
Анатолія Спариша. 

 
Внески:   Вступний внесок - € 30. 
 
Протести:  € 20. 
 
Страховка:  Індивідуальна.  
 
Разміщення: - готель заводу «Імпульс» , 2 – 4 - місні номери,  € 3/доба. 
 - готель  "Премьер" від € 15/доба. 
 
 
Харчування: Обід на полі - € 2. Банкет - € 10.  

 
Платежі:   Всі платежі приймаються в українській гривні. 
 
Контакт: Юрій Гапон 
 Телефон:   +380974916177 
 E-mail:  zenite@ukr.net 
 

https://hotels24.ua/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-6444.html
mailto:zenite@ukr.net


УВАГА!!! 
Заявки на участь приймаються до 20 травня 2018 p. 

ЗАЯВКА на участь в КУБКУ «ІМПУЛЬСУ-2018» 

Прізвище Ім'я  ФАІ 
ID S4A S6A S9A S7 S8E/P S8D/P S2P 

…. 
…. 
…. 

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ  

7 червня 
- до 20-00 заїзд учасників змагань, здача моделей-копій на стендову оцінку. 
- 21.00 – нарада спортсменів та суддів. 

8 червня  
- 8.00 – відкриття змагань 
- 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. 

9 червня 
- 8.30 – 11.30 – старти моделей S7 та S2P. 
- 12.00 – 13.00 – підведення підсумків та нагородження учасників категорій 
S6A, S4A, S7, S9A та S2P. 
- 17.00 - банкет 

10 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. 

Організатори залишають за собою право вносити зміни  в 
розклад проведення змагань. 
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