
Це «Положення»  
є офіційним запрошенням на змагання. 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Кубок „Закриття сезону” 

з ракетомодельного спорту 
в категорії моделей S6A, S2Р, S8D/Р, S8E/P. 

 
м. Шостка 

Сумська область, Україна 
12-15 жовтня 2017 р. 

 
І. Мета змагань: 

 
- підведення підсумків спортивного сезону, що минув; 
- залучення нових спортсменів до участі в змаганнях з ракетомодельного спорту; 
- підвищення спортивної майстерності. 
 

ІІ. Строки проведення та програма. 
 

 Змагання з ракетомодельного спорту «Кубок «Закриття сезону» проводяться спортивно-
технічною лабораторією Шосткинського казенного заводу «Імпульс» та Шосткинським ВП ФРМСУ. 

 
 Розклад змагань: 
 12 жовтня – до 19-00 - заїзд учасників S6 та S2. 
 13 жовтня – 
  - до 11-00 – заїзд та реєстрація учасників S6А та S2P. 

- 12.00 – 15.00 – паралельні старти моделей S6А та S2P. 
- до 19-00 – заїзд та тренування учасників S8. 
- 19-00 – 21-00 – реєстрація учасників S8D/Р и S8Е/Р. 

 14 жовтня – 
  - 9.00 – 11.30 – старти моделей S8D/Р. 
  - 11.30 – 12.30 – перерва. 
  - 12.30 – 15.00 – старти моделей S8E/P. 
  - 15.30 – 16.30 – підведення підсумків, нагородження переможців. 
 15 жовтня – резервний день, від’їзд учасників. 
 В розкладі можливі зміни. 
 

ІІІ. Проведення змагань. 
 

 На змаганнях розігрується особиста першість. 
 Змагання проводяться в категоріях моделей S6А, S2P, S8D/P та S8E/P згідно правил ФАІ. 

Вимоги до моделей, приземлення та час фіксації в категорії S8D/P на цих змаганнях встановлюються 
відповідними до категорії S8E/P. 

  
IV. Учасники змагань та забезпечення. 

 
 Вік учасників не обмежений. Вступний внесок дорослого спортсмена – 125 грн, спортсмена-

юніора – 25 грн. Поселення учасників з інших міст пропонується в готелі „Імпульс” за попередніми 
замовленнями. Вартість койко-місця – від 60 гривень/доба. Питання харчування учасники вирішують 
самостійно. 

Спортсмени повинні мати стартові пристрої та необхідну кількість двигунів для участі в 
змаганнях. Заклад за використання альтиметрів для S2P від організаторів змагань – 1400 грн. 

 
VІІ. Нагородження переможців. 

  
 В усіх категоріях моделей за зайняті призові місця спортсмени нагороджуються медаллю та 

дипломом оргкомітету. 
  

Заявки на участь у змаганнях приймаються до 8 жовтня.  
 
   
 Контакт: Юрій Гапон  +380-97-49-616-77 e-mail: zenite@ukr.net 

          ОРГКОМІТЕТ. 
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