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Керівникам органів управління 
освітою, райдержадміністрацій, 
міських рад, ОТГ, закладів 
позашкільної освіти 

 
Про проведення обласних змагань 
учнівської молоді з авіамодельного 
спорту (вільнолітаючі моделі літаків 
у приміщенні, метальний планер) 

 
Відповідно до Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових заходів 

з учнівською молоддю комунального закладу „Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“ 
на 2020-2021 навчальний рік, 11-12 вересня 2020 року в м. Черкаси на базі 
дитячої спортивної школи „Дніпро-80“ Черкаської міської ради Черкаської 
області будуть проведені обласні змагання учнівської молоді з авіамодельного 
спорту (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) та області змагання 
учнівської молоді з авіамодельного спорту (метальний планер) (далі – 
Змагання). 

Змагання проводяться відповідно до Інформаційно-методичних матеріалів, 
що додаються (додаток 1-2). Програмою змагань передбачено проведення 
особисто-командної першості у класах вільно літаючих моделей та особисто-
командної першості у класі метальний планер. 

У Змаганнях беруть участь команди від закладів позашкільної освіти 
області та інших організацій, що отримали виклик від організаційного комітету.  

До складу команд входять по 3 учасники віком до 18 років (не старші  
2002 року народження), 2 керівники команд та суддя (учасниками обох Змагань 
можуть бути одні й ті ж самі діти, керівником обох команд може бути одна 
особа). 

Прибуття та реєстрація учасників Змагань 11 вересня 2020 року до 12.00 
за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, 5, дитяча спортивна школа  
„Дніпро-80“ Черкаської міської ради Черкаської області. Від залізничного 
вокзалу їхати маршрутним таксі № 25, 36; від автовокзалу – мар-шрутним таксі 
№ 6 до зупинки „Алея Путейка“. 
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Витрати на проживання та харчування учасників Змагань 
здійснюються за рахунок комунального закладу „Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

Витрати на проїзд і харчування дітей у дорозі та на відрядження керівника  
команди (керівників команд), судді Змагань здійснюються за рахунок 
організації, що відряджає. 

Орієнтовна вартість проживання становить 200 грн на добу. 
Від’їзд учасників змагань 12 вересня 2020 року після 15.30. Просимо 

завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 
Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників Змагань 

в дорозі та під час проведення заходів покладається на керівника команди. 
Для участі у Змаганнях просимо подати попередні заявки до 7 вересня 

2020 року на електронну адресу: chotsntt@gmail.com. 
Без попередньої заявки команда до участі у Змаганнях не допускається. 
За додатковою інформацією звертатись за телефоном: (0472) 33-34-08, 

(0 93) 382-83-82) (контактна особа – Галина Малород). 
 

Додаток: на 11 арк. в 1 прим. 
 
 
Заступник начальника  Оксана СІМУШІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галина Малород (0472) 33-34-08 
Тетяна Шевченко (0472) 33-22-85 


