ПОЛОЖЕННЯ
Міських Відкритих змагань з авіамодельного спорту «Крила» (вільнолітаючі моделі)
І.Загальні положення
1.1. Міські Відкриті змагання з авіамодельного спорту «Крила» (вільнолітаючі моделі)
– це відкритий захід, що проводиться з метою розвитку інтересу до науководослідницької, конструкторської та творчої діяльності серед учнівської молоді.
Основними завданнями змагань є:
1.2.
Пошук і підтримка технічно обдарованої учнівської молоді.
1.3.
Стимулювання творчого, інтелектуального, фізичного розвитку учнівської
молоді, зростання її спортивно-технічної майстерності.
1.4.
Популяризація науково-технічної творчості, авіамодельного спорту.
1.5.
Збільшення мережі авіамодельних гуртків у загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах..
1.6. Організаторами змагань є Клуб юних техніків «Кварц» (вул. Головна, 220, тел. 448-32)
1.7. Змагання проводяться 01 жовтня 2017 року.
Початок змагань - 1000 на летовищі смт. Лужани
2. Учасники змагань
2.1. Команди складаються з 6 осіб:
учасники – 4 осіб
тренер-керівник – 1
суддя – 1
2.2. Один учасник із команди може брати участь у двох класах моделей командної
першості.
2.3. Вік учасників до 18 років.
2.4. Керівник команди призначається відповідальним за збереження життя та здоров’я
дітей в дорозі та під час проведення змагань.
3. Програма проведення змагань
3.1. Змагання організовує та проводить міський клуб юних техніків «Кварц».
3.2.
Змагання проводяться згідно правил FAI та правил, обумовлених даним
положенням про змагання.
У зв’язку з тим, що змагання проводяться один день, кількість турів скорочено –
F-1-H, F-1-G – 3 тура, F-1-A, F-1-B – 5 турів.
3.3. Всі витрати, пов’язані з відрядженням, несуть відряджаючі організації.
Суддівська колегія формується з суддів, які входять до складу команд (суддя з
секундоміром).
3.4. Змагання проводяться з таких категорій:
- Модель планера F-1-H (А-1) (Smax- 18 дм2; вага min – 220 г);
- Модель планера F-1-А (А-2) (Smax- 34 дм2; вага min – 410 г);
- Гумомоторна модель F-1-B (Smax- 19 дм2; вага min – 200 г, max вага гумомотору
30г);
- Гумомоторна модель F-1-G (вага min –70 г, max вага гумомотору 10 г).

4.Визначення та нагородження переможців і призерів змагань
4.1.
Переможці та призери в командній першості визначаються за сумою кращих
результатів, набраних 4 учасниками.
4.2. Команди, які посіли призові місця нагороджуються грамотами МУО.
В особистій першості переможці нагороджуються грамотами КЮТ «Кварц».
Дане положення є офіційним викликом на змагання
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