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РЕГЛАМЕНТ 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 

ПО КОРАБОМОДЕЛИЗЪМ   

01.05. - 03.05.2020 г.   
 

ОРГАНИЗАТОРИ:         Министерство на образованието и науката;  

Национален дворец на децата; 

Българска федерация по корабомоделен спорт 

Община Харманли 

Спортен модел  клуб – „Емил Димитров“ - Харманли  
 

МЯСТО:   Корабомоделизъм  

гр. Харманли - езерото „Кюмурлука“ 
 

РЕГИСТРАЦИЯ:    Езерото „Кюмурлука“ – община Харманли 

на 01.05.2020 г. до 12.30 ч. -  корабомоделизъм 

   

КЛАСИРАНЕ:                     Ученици до VII клас - индивидуално и отборно 

Ученици от VIII до XII клас - индивидуално и отборно 
 

ПРАВИЛНИК:             Правила за провеждане на Националните ученически състезания по 

авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм; 
 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ      1309,София, бул. “Александър Стамболийски” 191, Национален дворец 

на децата,  

И ЗАЯВКИ  тел:02 920 23 17 в. 517, 420, 409, факс: 02 920 23 27; 

 E-mail: npc.bg@abv.bg 

Коля Панайотов  0888 22 78 37; 

гр. Харманли     6450        ул. „Бенковски“ № 45  

Веселин Димитров   GSM 0899113690   GSM 0888890157   

Email:  veselin_6403@abv.bg                                                                                                                                                                     
  

СРОК ЗА ЗАЯВКИ:              13.04.2020 г.  
 

НАГРАДИ:                     за класиране на първо, второ и трето място: 

- отборно – купи и грамоти 

- индивидуално - медали, грамоти 

за класиране в класовете „NS“ се взимат резултатите само от 1-ви и 2-

ри старт от стартовете на първият кръг на държавното първенство. 
 

КОНТЕСТАЦИЯ:          20 лв. 
 

НАСТАНЯВАНЕ:      Хотел „Хеброс“  0373-85086 ; GSM  0887337463 

Хотел „Ралица“   0373-87054 ; GSM 0887095120  

                          Хотел „Прима“ 0373-82216 ; GSM  0884507330 
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ПРОГРАМА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 

ПО КОРАБОМОДЕЛИЗЪМ  
 

01.05.2020 г. – петък 

 

До 12.30 ч.  – регистрация Езерото „Кюмурлука“ – община Харманли 

12.30 ч. - 12.45 ч. - Техническа конференция.  

13.00 ч. - 13.20 ч. - Откриване на състезанието по корабомоделизъм 

14.30 ч. - 15.30 ч. - Стендова оценка на моделите F2. 

16.00 ч. -  19.00 ч. - І старт F2; F 4; 

13.30 ч. - 15.10 ч. - І старт Есо. 

   13.30 ч. - І старт клас FSR-Eco - expert – първа възрастова група  

  - І старт клас FSR-Eco - expert – втора възрастова група  

   14.50 ч. - І старт клас FSR-Eco - Start - първа възрастова група 

      - І старт клас FSR-Eco - Start - втора възрастова група 

 

02.05.2020 г. – събота  
 

        08.30 ч. – 11.40 ч. – II старт Есо. 
                         08.30 ч. – II старт клас FSR-Eco – expert – първа възрастова група 

                                – II старт клас FSR-Eco – expert– втора възрастова група 

                         09.50 ч. – II старт клас FSR-Eco - Start – първа възрастова група 

                                – II старт клас FSR-Eco - Start – втора възрастова група 

12.30 ч. – 13.00 ч. Обедна почивка 

14.00 ч. -  16.40 ч. - ІІI старт клас Есо. 

13.00 ч. - ІІI  старт клас FSR-Eco - expert - първа възрастова група 

  - ІІI старт клас FSR-Eco - expert – втора възрастова група                                                                                                                                                                                                                                                                            

14.20 ч. - ІІI старт клас FSR-Eco - Start  - първа възрастова група 

  - ІІI старт клас FSR-Eco - Start - втора възрастова група  

            08.30 ч. – 11.00 ч. – II старт клас F2, F4. 

            11.30 ч. -  13.30 ч. – І старт клас F3.  

 

03.05.2020 г. – неделя 

 

   8.30 ч. - 10.00 ч. - ІV старт клас Есо.  

    8.30 ч. - ІV старт клас FSR-Eco -  expert – първа възрастова група 

     - ІV старт клас FSR-Eco - expert – втора възрастова група  

   10.00 ч. - ІV старт клас FSR-Eco - Start - първа възрастова група 

 - ІV старт клас FSR-Eco - Start - втора възрастова група 

10.30 ч – 12.00 ч. II старт клас F3 

  

 12.50 ч. -  Награждаване и закриване на състезанието. 

 

Организаторите и съдийския екип си запазват правото за промени в програмата. 
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