
 
 
 
 
 

 
ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З  

 

Про підсумки районних змагань 

з авіамодельного спорту (пінопластові моделі) 

 

 Відповідно до наказу відділу освіти № 127 від 20.03.2017 року «Про затвердження 

плану проведення районних масових заходів з технічної творчості на ІІ півріччя 2016-2017 

навчального року», плану масових заходів районного Будинку дитячої творчості та з метою 

популяризації спортивно-технічного моделювання серед учнівської молоді, подальшого 

розвитку та вдосконалення авіамодельного спорту, засвоєння учнями початкових технічних 

знань, умінь і навичок з авіамоделювання були проведенні районні змагання учнівської молоді 

з авіамодельного спорту (пінопластові моделі) серед учнів загальноосвітніх закладів району. 

Змагання проводилися 13 квітня 2017 року на базі дитячо-юнацької спортивної школи. 

В них прийняли участь 22 учасники з Широківської СЗШ № 1, Андріївської СЗШ, 

Широківської СЗШ № 2, Новолатівської СЗШ, Шестірнянської СЗШ, Червонівської філії ОКЗ 

«Карпівської СЗШ». Діти змагались в двох класах моделей: запуску планера «Дельта» та 

запуску планера класичної схеми. 

На підставі підсумкового протоколу журі конкурсу, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Визнати переможцями районних змагань згідно підсумкового протоколу що додається: 

 в командному заліку: 

І місце – команду Широківської СЗШ№ 1(тренер команди Смолярчук С.М.);  

ІІ місце – команду Новолатівської СЗШ (тренер команди Бахмацький В.М.);  

ІІІ місце – команду Шестірнянської СЗШ (тренер команди Перга С.М.).  

 в особистому заліку : 

в класі планер «Дельта» 

 І місце – Коваленка Максима, учня Андріївської СЗШ; 

         ІІ місце – Свінтіцького Максима, учня Шестірнянської СЗШ; 

          ІІІ місце – Коломойця Андрія, учня Широківської СЗШ № 1; 

в класі планер класичної схеми:  

 І місце – Кравець Олексія, учня Широківської СЗШ № 1;  

            ІІ місце – Єфіменка Андрія, учня Широківської СЗШ № 1; 

         ІІІ місце – Черних Іллю, учня Широківська СЗШ № 1. 

2. Команди, які зайняли призові місця нагороджені грамотами відділу освіти. Переможці 

в особистому заліку отримали грамоти Будинку дитячої творчості. 

3. Контроль за виконання даного наказу покласти на методиста РМК Демченко К.С. 

 

 

В. о. начальника відділу освіти      Т. М. УСТИМЕНКО 

20.04. 2017 року  

 

                    смт. Широке 
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