ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Відкритої першості міста
з автомодельного спорту „Віраж” (трасові моделі),
згідно Положення про Чемпіонат України з автомодельного спорту
на 2017 рік
1. Мета змагань
1.1.
1.2.
1.3.

Популяризація та пропаганда розвитку автотрасового моделізму.
Підвищення спортивної майстерності учасників змагань.
Стимулювання технічної творчості.
Виконання спортивних нормативів.

1.4.
2. Місце та час проведення змагань

Місце проведення: м. Чернівці, вул. Головна, 220, т. (03722) 4-48-32,
Міський клуб юних техніків “Кварц”.
Змагання проводяться на трасі КЮТ «Кварц»
5, 6 квітня (середа, четвер) 2017 року.

3. Керівництво та організація
3.1. Керівництво першості міста з автомодельного спорту «Віраж» (трасові моделі)
серед учнівської молоді та юнацтва здійснюється управлінням освіти Чернівецької
міської ради.
3.2. Безпосереднє проведення першості міста здійснює адміністрація КЮТ «Кварц»
та головний суддя.

4. Учасники змагань
4.1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, яким на день проведення
змагань не виповнилося 18 років.
4.2. Змагання проводяться по двом віковим групам.
4.3. Юнаки до 13 років – індивідуальна –командна гонка
4.4. Юнаки до 18 років – індивідуальна гонка.
4.5. Кількість спортсменів, бажаючих взяти участь в особистій першості,
необмежена.

5. Програма змагань
5.1. «First car» - індивідуальна гонка (діти початкового рівня навчання).
5.2. «Superior car» - індивідуальна гонка (юнаки до 18 років).
5.3. «Євроспорт стандарт», «G – 33» – індивідуальна – командна гонка (юнаки до 13
років).
5.4. «Євроспорт стандарт», «G – 33» – індивідуальна гонка (юнаки від 13 до 18
років).
1 день – 5 квітня 2017 р. (середа)
1500 – 1530 – реєстрація учасників, тренування
1530 – 1630 – змагання класу «First car»
1630 – 1730 – змагання класу «Superior car»
1730 – 1800 – нагородження
2 день – 12 травня 2017 р. (четвер)
14 – 15 – тренування
1500 – 1630 – змагання з моделями класу «Євроспорт стандарт»
1630 – 1800 – змагання з моделями класу „G – 33”
1800 – 1830 – нагородження
00

00

6. Умови проведення змагань
6.1. Змагання проводяться згідно правил, затверджених ФАМС України
(трасові моделі) 2017 року.
6.2. Тривалість заїзду в класах «First car» та «Superior car»- 1 хв. (з фіналом)
6.3. Тривалість заїзду в класах «Євроспорт стандарт» і «G-33» не менше 4хв (без
фіналу)
6.4. Довжина полотна кожної доріжки траси 22,7 м.
6.5. Джерело напруги траси – 12 – 15 вольт.

7 Визначення переможців та нагородження
7.1.
Переможці визначаються по сумі балів згідно таблиці (правила змагань
ФАМС України (трасові моделі)).
2
3
4
5
6
7
8
9
Місце 1
250
210
180
155
135
120
110
100
82
Бали

10
78

11
74

19
44

20
41

7.2.
Місця в особистому заліку та командній першості визначаються за кращою
сумою балів в заїздах.
7.3.
Командна першість визначається за двома кращими результатами учасників до
тринадцяти років (по одному від кожного з двох екіпажів команди) показаних у класах
маделей «Євроспорт стандарт» та «G – 33».
7.4. Команди, які посіли призові місця нагороджуються грамотами управління освіти
Чернівецької міської ради.
7.5. Переможці в особистій першості нагороджуються грамотами КЮТ «Кварц».

8. Техніка безпеки
Кожен тренер несе відповідальність за виконання членами команд вимог техніки
безпеки.
9. Про участь у змаганнях просимо повідомити до 31.03.2017 р. за тел. (03722) 4-4832.

НАША АДРЕСА:
м.Чернівці, вул. Головна, 220 КЮТ “ Кварц”
Проїзд: - тролейбуси № 3, 3А, 6, 6А, зупинка “Бульвар героїв Крут”
Дане положення є офіційним запрошенням до участі у
Відкритій Першості з автомодельного спорту “Віраж” (трасові моделі)

