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Керівникам органів управління освітою  

Директорам міських ЦПО 

Директорам СЮТ 

Директорам ЦДЮТ, БДЮТ 

 

 

Відповідно до річного плану роботи Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості Полтавської обласної ради, наказу Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 09.09.2021 

№ 327 „Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації від 31 серпня 2021 року № 319 „Про 

проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді з автомобільного 

спорту (картинг)” 04–06 жовтня 2021 року на картодромі Спортивно-

технічного комплексу „Лтава” будуть проведені обласні відкриті змагання 

учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг).  

Вам необхідно направити для участі в змаганнях команду в складі 11-ти 

осіб: 7 спортсменів, 2 судді, 1 механік, 1 тренер-керівник. 

Витрати на відрядження команд віднести на рахунок відряджуючих 

організацій.  

В програмі змагань:  

04 жовтня – тренування, 

05 жовтня – відкриття змагань та старти моделей по класах. 

06 жовтня – підведення підсумків, нагородження переможців. 

Змагання будуть проводитись згідно з затвердженим Положенням. 

Заїзд та реєстрація учасників змагань 04 жовтня 2021 року до 12.00. 

Можливий заїзд команд 05 жовтня 2021 року до 09.00 за адресою:  

с. Розсошенці, картодром СТК „Лтава”.  



Проживання у власних наметах при СТК „Лтава”.  

Чергування медицини під час змагань гарантовано.  

Елементарні санітарні норми буде забезпечено. 

При собі мати всю зазначену в Положенні документацію.  

Кожна команда повинна мати при собі вогнегасник (вуглекислотний) з 

загальним об’ємом не менше 3-х літрів. 

Відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей під час переїзду, 

проведення тренувань та змагань покладається на керівників команд.  

Роз’їзд учасників 06 жовтня 2021 року після 15.00. 

Додаткова інформація по проведенню змагань, тренувань, інші 

організаційні питання за тел. (050)9821570 Кравченко Михайло Іванович, 

головний суддя змагань, . 

Просимо до 20 вересня 2021 року подати заявку на участь (додаток 1) 

головному судді змагань та продублювати на електронну адресу закладу: 

poltavaocnttum.konk@gmail.com або за тел. (0532) 56-24-85 Полтавський 

ОЦНТТУМ ПОР.   

З Програмою змагань, Положенням про проведення обласних відкритих 

змагань учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг) та іншими 

інформаційними матеріалами проведення змагань можна ознайомитись на сайті 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР за посиланням:  

http://pocnttumpor.at.ua/load/umovi/polozhennja_pro_provedennja_oblasnikh_

vidkritikh_zmagan_uchnivskoji_molodi_z_avtomobilnogo_sportu_karting/2-1-0-48 

 

 

 

 

Директор                                                             Володимир ДУБРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитро ДЕНИСЮК 

0 (532) 56 24 85 
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Додаток 1 

до листа Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

09.09.2021   № 303 

 

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участь у обласних відкритих змагань учнівської молоді 

з автомобільного спорту (картинг) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(найменування організації) 

 

просить допустити до участі у змаганнях з картингу учнівської молоді на 20__ 

рік наступних учасників: 
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я по 

батькові 

учасника 

Домашня 

адреса 

Дата  

народж. 

Навчальний  

заклад 

№ 

ліцен. 

водія 

*Дозвіл 

батьків 

Реєстраційний 

№ 

Страховий 

поліс (№, 

сума, 

термін дії) 

Клас 

картів 

Ст.№ Тренер 

(П.І.Б) 

           

           
 

Тренер команди 

_______________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові місце роботи, посада / 

 

Керівник 

команди_______________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада / 

 

Механік 

команди_______________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада / 

 

М.П.       Директор  _______________                _________________ 
    підпис        прізвище, ім’я, по батькові 

 

*На перших змаганнях спортсмена у поточному році під час реєстрації до суддівської колегії 

подаються оригінали наступних документів-паспорт або документ про народження, ліцензія 

водія, нотаріально завірений дозвіл батьків, страховий поліс. 

 


