Радіокеровані моделі яхт
Основнийрівень,першийрікнавчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Кількість годин
№

Розділ, тема

1

Вступне заняття

2

усьог теоретич практич
о
ні
ні
4

4

–

Радіокерована модель яхти класу F5-Р:
корпус моделі;
рульове обладнання;
рангоут і такелаж;
прилади регулювання вітрил;
радіоапаратура для керування
моделлю;
фарбування і складання моделі

114
(38)
(16)
(20)
(12)

–
4
2
2
2

–
34
14
18
10

(20)
(8)

2
1

18
7

114
(38)
(16)
(20)
(12)

–
4
2
2
2

–
34
14
18
10

3.4
3.5

Радіокерована модель яхти класу F5-Е:
корпус моделі;
рульове обладнання;
рангоут і такелаж;
прилади регулювання вітрил;
радіоапаратура для керування
моделлю;
фарбування та складання моделі

(20)
(8)

2
1

18
7

4

Тренувальні запуски моделей

52

4

48

5

Підсумкове заняття

4

–

4

288

34

254

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

Разом

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (4 год)
План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація та будова яхт.
Класифікація моделей яхт. Будова і технологія виготовлення моделей яхт.
Правила поведінки в лабораторії й техніка безпеки. Організація робочого
місця. Індивідуальні плани роботи.
2. Радіокерована модель яхти класу F5-Р (116 год)
2.1. Корпус моделі (40 год)
Будова корпусу яхти. Будова й технологія виготовлення корпусу моделі. Теоретичне креслення корпусу моделі. Правила техніки безпеки при
роботі з інструментом, обладнанням і на верстатах.
Практична робота. Виготовлення й обробка деталей набору кор-пусу.

Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу
моделі зі склопласта. Шпаклювання та обробка корпусу.
2.2. Рульове обладнання (16 год)
Призначення й будова рульового обладнання яхт. Будова й технологія
виготовлення рульового обладнання моделі.
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Практична робота. Розробка конструкції рульового обладнання моделі.
Виготовлення деталей гельмпорту. Уклеювання деталей рульового
пристрою в корпус. Виготовлення руля та румпеля.
2.3. Рангоут і такелаж (20 год)
Призначення та будова рангоуту й такелажу яхт. Будова і технологія
виготовлення рангоуту й такелажу моделі яхти.
Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен-ня
рангоуту і такелажу моделі. Виготовлення деталей рангоуту й такелажу
моделі. Складання рангоуту і такелажу.
2.4. Прилади регулювання вітрил (12 год)
Призначення та будова приладів керування вітрилами яхти. Призначення і будова модельних яхтових лебідок. Прилади керування вітрилами яхти.
Практична робота. Розробка будови та технології виготовлення
деталей приладів керування вітрилами моделі яхти. Виготовлення деталей.
Складання та перевірка дієздатності механізмів.
2.5. Радіоапаратура для керування моделлю (20 год)
Призначення та будова радіоапаратури керування моделями. Будова
приводів та автоматичних приладів.
Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення приво-дів й
автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керуван-ня.
Перевірка працездатності систем керування.
2.6. Фарбування і складання моделі (8 год)
Технологія фарбування моделі.
Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.
3. Радіокерована модель яхти класу F5-М (112 год)
3.1. Корпус моделі (40 год)
Будова корпусу яхти. Будова й технологія виготовлення корпусу моделі. Теоретичне креслення корпусу моделі. Правила техніки безпеки при роботі з інструментом, обладнанням і на верстатах.
Практична робота. Виготовлення й обробка деталей набору кор-пусу.
Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу
моделі зі склопласта. Шпаклювання й обробка корпусу.
3.2. Рульове обладнання (16 год)
Призначення та будова рульового обладнання яхт. Будова й технологія виготовлення рульового обладнання моделі.
Практична робота. Розробка конструкції рульового обладнання моделі.
Виготовлення деталей гельмпорту. Уклеювання деталей рульового
пристрою в корпус. Виготовлення руля та румпеля.
3.3. Рангоут і такелаж (20 год)
Призначення та будова рангоуту і такелажу яхт. Будова й технологія
виготовлення рангоуту та такелажу моделі яхти.
Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен-ня
рангоуту та такелажу моделі. Виготовлення деталей рангоуту й такела-жу
моделі. Складання рангоуту й такелажу.
3.4. Прилади регулювання вітрил (12 год)
Призначення і будова приладів керування вітрилами яхти. Призначення
та будова модельних яхтових лебідок. Прилади керування вітрилами яхти.
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Практична робота. Розробка будови й технології виготовлення деталей приладів керування вітрилами моделі яхти. Виготовлення деталей.
Складання та перевірка дієздатності механізмів.
3.5. Радіоапаратура для керування моделлю (20 год)
Призначення і будова радіоапаратури керування моделями. Будова
приводів та автоматичних приладів.
Практична робота. Розробка конструкції, виготовлення приводів й
автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Перевірка працездатності систем керування.
3.6. Фарбування та складання моделі (8 год) Технологія
фарбування мо-делі.
Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.
4. Тренувальні запуски моделей (56 год)
Правила змагань радіокерованих моделей яхт. Дія вітру на вітрила.
Напрямки вітру відносно курсу яхти (галси).
Практична робота. Установка елементів живлення. Перевірка остійності та диференту моделі. Відпрацювання навичок керування моделлю.
5. Підсумкове заняття (4 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка. Правила змагань радіокерованих моделей яхт. Техніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.
Практична робота. Запуск моделей.
Основнийрівень,другийрікнавчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Кількість годин
№

Розділ, тема

1

Вступне заняття

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4

усьог теоретичн практич
о
і ні
4

4

–

Радіокерована модель яхти класу F5-М:
корпус моделі;
рульове обладнання;
рангоут і такелаж;
прилади регулювання вітрил;
радіоапаратура для керування
моделлю;
фарбування та складання моделі

114
(38)
(16)
(20)
(12)

–
4
2
2
2

–
34
14
18
10

(20)
(8)

2
1

18
7

Радіокерована модель яхти класу F5-Х:
корпус моделі;
рульове обладнання;
рангоут і такелаж;
прилади регулювання вітрил;
радіоапаратура для керування
моделлю;

114
(38)
(16)
(20)
(12)

–
4
2
2
2

–
34
14
18
10

(20)

2

18

3.5

фарбування та складання моделі
14
8

(8)

1

7

Кількість
годин
№

Розділ, тема

усьог теоретичн практичн
о
і
і

4

Тренувальні запуски моделей

52

4

48

5

Підсумкове заняття

4

–

4

Разом

288

34

254

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (4 год)
План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація та будова яхт.
Класифікація моделей яхт. Будова й технологія виготовлення моделей яхт.
Правила поведінки в лабораторії і техніка безпеки. Організація робочого
місця. Індивідуальні плани роботи.
2. Радіокерована модель яхти класу F5-М (116 год)
2.1. Корпус моделі (40 год)
Будова корпусу яхти. Будова й технологія виготовлення корпусу моделі. Теоретичне креслення корпусу моделі. Правила техніки безпеки при роботі з інструментом, обладнанням і на верстатах.
Практична робота. Виготовлення та обробка деталей набору кор-пусу.
Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу
моделі зі склопласта. Шпаклювання й обробка корпусу.
2.2. Рульове обладнання (16 год)
Призначення та будова рульового обладнання яхт. Будова і техноло-гія
виготовлення рульового обладнання моделі.
Практична робота. Розробка конструкції рульового обладнання моделі.
Виготовлення деталей гельмпорту. Уклеювання деталей рульового
пристрою в корпус. Виготовлення руля та румпеля.
2.3. Рангоут і такелаж (20 год)
Призначення та будова рангоуту і такелажу яхт. Будова й технологія
виготовлення рангоуту і такелажу моделі яхти.
Практична робота. Розробка конструкції і технології виготовлен-ня
рангоуту й такелажу моделі. Виготовлення деталей рангоуту і такелажу
моделі. Складання рангоуту й такелажу.
2.4. Прилади керування вітрилами (12 год)
Призначення та будова приладів керування вітрилами яхти. Призначення й будова модельних яхтових лебідок. Прилади керування вітрилами
яхти.
Практична робота. Розробка будови і технології виготовлення де-талей
приладів керування вітрилами моделі яхти. Виготовлення деталей.
Складання та перевірка дієздатності механізмів.
2.5. Радіоапаратура для керування моделлю (20 год)
Призначення й будова радіоапаратури керування моделями. Будова
приводів та автоматичних приладів.
Практична робота. Розробка конструкції й виготовлення приводів та
автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування.
Перевірка працездатності систем керування.
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2.6. Фарбування та складання моделі (8 год)
Технологія фарбування моделі.
Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.
3. Радіокерована модель яхти класу F5-Х (112 год)
3.1. Корпус моделі (40 год)
Будова корпусу яхти. Будова й технологія виготовлення корпусу моделі. Теоретичне креслення корпусу моделі. Правила техніки безпеки при
роботі з інструментом, обладнанням і на верстатах.
Практична робота. Виготовлення й обробка деталей набору кор-пусу.
Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу
моделі зі склопласта. Шпаклювання та обробка корпусу.
3.2. Рульове обладнання (16 год)
Призначення та будова рульового обладнання яхт. Будова й технологія виготовлення рульового обладнання моделі.
Практична робота. Розробка конструкції рульового обладнання моделі.
Виготовлення деталей гельмпорту. Уклеювання деталей рульового
пристрою в корпус. Виготовлення руля й румпеля.
3.3. Рангоут і такелаж (20 год)
Призначення та будова рангоуту й такелажу яхт. Будова і технологія
виготовлення рангоуту й такелажу моделі яхти.
Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен-ня
рангоуту й такелажу моделі. Виготовлення деталей рангоуту й такела-жу
моделі. Складання рангоуту і такелажу.
3.4. Прилади керування вітрилами (12 год)
Призначення і будова приладів керування вітрилами яхти. Призначення та будова модельних яхтових лебідок. Прилади керування вітрилами
яхти.
Практична робота. Розробка будови й технології виготовлення деталей приладів керування вітрилами моделі яхти. Виготовлення деталей.
Складання та перевірка дієздатності механізмів.
3.5. Радіоапаратура для керування моделлю (20 год)
Призначення й будова радіоапаратури керування моделями. Будова
приводів та автоматичних приладів.
Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення приво-дів й
автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керуван-ня.
Перевірка працездатності систем керування.
3.6. Фарбування та складання моделі (8 год)
Технологія фарбування моделі.
Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.
4. Тренувальні запуски моделей (56 год)
Правила змагань радіокерованих моделей яхт. Дія вітру на вітрила.
Напрямки вітру відносно курсу яхти (галси).
Практична робота. Установка елементів живлення. Перевірка остійності та диференту моделі. Відпрацювання навичок керування моделлю.
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5. Підсумкове заняття (5 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка. Правила змагань радіокерованих моделей яхт. Техніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.
Практична робота. Запуски моделей.
Вищийрівень,перший-другийрокинавчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Кількість годин
№
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Розділ, тема
Вступні заняття

усьог теоретич практич
о
ні
ні
6

Радіокерована модель-копія вітрильного
судна:
корпус моделі;
рульове обладнання;
надбудови моделі;
рангоут;
такелаж;
прилади керування вітрилами;
суднові пристрої та обладнання, озброєння старовинних вітрильних кораблів;
радіоапаратура для керування
моделлю;
фарбування та складання моделі

6

–

648
(120)
(30)
(72)
(84)
(90)
(42)

–
12
6
6
12
12
12

–
108
24
66
72
78
30

(120)

12

108

(42)
(48)

6
6

36
42

3

Тренувальні запуски моделей

60

6

54

4

Підсумкові заняття

6

2

4

720

98

622

Разом

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступні заняття (6 год)
План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація радіокерованих
моделей-копій вітрильних суден. Організація робочого місця. Вимоги техніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документації.
Розробка індивідуальних планів роботи.
2. Радіокерована модель-копія вітрильного судна
2.1. Корпус моделі (120 год)
Будова корпусу вітрильних суден.
Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо-делі.
Розробка технології виготовлення корпусу моделі. Виготовлення де-талей
набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення обшивки корпусу

моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.
2.2. Рульове обладнання (30 год)
Призначення й будова рульового обладнання вітрильних суден.
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Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно-логії
виготовлення рульового обладнання моделі. Виготовлення деталей
рульового обладнання моделі. Уклеювання деталей рульового обладнання
в корпус. Виготовлення руля й румпеля.
2.3. Надбудови (72 год)
Призначення й улаштування надбудов старовинних і сучасних вітрильних суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок.
Розробка технології виготовлення надбудов. Креслення деталей надбудов
на заготівках. Виготовлення та підгонка деталей. Склеювання деталей.
2.4. Рангоут (84 год)
Призначення і будова рангоуту вітрильних суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно-логії
виготовлення рангоуту. Виготовлення деталей рангоуту. Складання
рангоуту.
2.5. Такелаж (90 год)
Призначення й будова такелажу старовинних і сучасних вітрильних
суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно-логії
виготовлення такелажу. Виготовлення деталей такелажу. Складання
такелажу.
2.6. Прилади керування вітрилами (42 год)
Призначення й будова механізмів керування вітрилами суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка технології виготовлення деталей механізмів керування вітрилами моделі. Виготовлення деталей. Складання та перевірка дієздатності механізмів.
2.7. Суднові пристрої й обладнання, озброєння старовинних
військових кораблів (120 год)
Призначення та будова суднових пристроїв й обладнання старовинних і
сучасних вітрильних суден, озброєння старовинних військових кораблів.
Практична робота. Виконання робочих креслень деталей пристро-їв,
обладнання й озброєння моделі судна. Розробка технології виготовлен-ня
пристроїв моделі. Виготовлення деталей швартовного, якірного, рятувального пристроїв.
2.8. Радіоапаратура для керування моделлю (42 год)
Принципи дії радіоапаратури керування моделями.
Практична робота. Розробка конструкції і технології виготовлен-ня
приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового
керування. Виготовлення приводів керування вітрилами. Перевірка працездатності систем керування.
2.9. Фарбування та складання моделі (48 год)
Кольори фарб, які використовувалися для фарбування старовинних і
сучасних вітрильних суден.
Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підготовка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та
деталей моделі. Складання моделі.
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3. Тренувальні запуски моделей (60 год)
Правила змагань радіокерованих моделей-копій вітрильних суден.
Напрямки вітру відносно курсу судна.
Практична робота. Робота з вітрилами. Перевірка остійності та
диференту моделі. Перевірка працездатності систем керування моделлю.
Відпрацювання навичок керування моделлю.
4. Підсумкові заняття (6 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка. Правила змагань радіокерованих моделей-копій вітрильних
суден. Техніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.
Практична робота. Запуски моделей.
Вищийрівень,третій-четвертийрокинавчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Кількість годин
№
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Розділ, тема
Вступні заняття

усьог теоретич практич
о
ні
ні
6

Радіокерована модель-копія вітрильного
судна:
корпус моделі;
рульове обладнання;
надбудови моделі;
рангоут;
такелаж;
прилади керування вітрилами;
суднові пристрої й обладнання, озброєння старовинних військових кораблів;
радіоапаратура для керування
моделлю;
фарбування та складання моделі

6

–

648
(120)
(30)
(72)
(84)
(90)
(42)

–
12
6
6
12
12
12

–
108
24
66
72
78
30

(120)

12

108

(42)
(48)

6
6

36
42

3

Тренувальні запуски моделей

60

6

54

4

Підсумкові заняття

6

2

4

720

98

622

Разом
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступні заняття (6 год)
План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація радіокерованих
моделей — копій вітрильних суден. Організація робочого місця. Вимоги
техніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документації. Розробка індивідуальних планів роботи.
2. Радіокерована модель — копія вітрильного судна (648 год)

2.1. Корпус моделі (120 год)
Будова корпусу вітрильних суден.
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Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу моделі.
Розробка технології виготовлення корпусу моделі. Виготовлення деталей
набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення об-шивки
корпусу моделі. Шпаклювання обшивки корпусу.
2.2. Рульове обладнання (30 год)
Призначення та будова рульового обладнання вітрильних суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка технології виготовлення рульового обладнання моделі. Виготовлення деталей
рульового обладнання моделі. Уклеювання деталей рульового обладнання
в корпус. Виготовлення руля й румпеля.
2.3. Надбудови моделі (72 год)
Призначення та влаштування надбудов старовинних і сучасних вітрильних суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок.
Розробка технології виготовлення надбудов. Креслення деталей надбудов
на заготівках. Виготовлення та підгонка деталей. Склеювання деталей.
2.4. Рангоут (84 год)
Призначення та будова рангоуту вітрильних суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно-логії
виготовлення рангоуту. Виготовлення деталей рангоуту. Складання
рангоуту.
2.5. Такелаж (90 год)
Призначення та будова такелажу старовинних і сучасних вітрильних
суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно-логії
виготовлення такелажу. Виготовлення деталей такелажу. Складання
такелажу.
2.6. Прилади керування вітрилами (42 год)
Призначення й будова механізмів керування вітрилами суден.
Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка технології виготовлення деталей механізмів керування вітрилами моделі. Виготовлення деталей. Складання і перевірка дієздатності механізмів.
2.7. Суднові пристрої й обладнання, озброєння старовинних
військових кораблів (120 год)
Призначення та будова суднових пристроїв і обладнання старовинних і
сучасних вітрильних суден, озброєння старовинних військових кораблів.
Практична робота. Виконання робочих креслень деталей суднових
пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Розробка технології виготовлення пристроїв моделі. Виготовлення деталей швартовного, якірного, рятувального пристроїв.
2.8. Радіоапаратура для керування моделлю (42 год)
Принципи дії радіоапаратури керування моделями.
Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен-ня
приводів і автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового
керування. Виготовлення приводів керування вітрилами. Перевірка працездатності систем керування.
2.9. Фарбування та складання моделі (48 год)
Кольори фарб, які використовувалися для фарбування старовинних і
сучасних вітрильних суден.
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Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підготовка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та
деталей моделі. Складання моделі.
3. Тренувальні запуски моделей (60 год)
Правила змагань радіокерованих моделей-копій вітрильних суден.
Напрямки вітру відносно курсу судна.
Практична робота. Робота з вітрилами. Перевірка остійності й диференту моделі. Перевірка працездатності систем керування моделлю.
Від-працювання навичок керування моделлю.
4. Підсумкові заняття (6 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка. Правила змагань радіокерованих моделей-копій вітрильних
суден. Техніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.
Практична робота. Запуски моделей.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні мають знати:
— будову та властивості суден;
— типи кораблів і суден;
— геометрію конусу судна, його властивості;
— суднові пристрої;
— специфічні суднові речі;
— навігаційне обладнання;
— технологію обробки металів;
— інструмент для обробки металів.
Учні мають уміти:
— користуватися вимірювальним і креслярським інструментом;
— читати та виконувати креслення;
— користуватися столярним і слюсарним інструментом;
— користуватися обладнанням для виготовлення деталей із пластика;
— користуватися обладнанням для штампування деталей;
— виконувати роботи на верстатах: свердлувальному, токарському,
фрезерному;
— виконувати фарбувальні роботи;
— користуватися й обслуговувати модельні двигуни;
— користуватися й обслуговувати акумулятори;
— користуватися радіоапаратурою керування моделями;
— виготовляти автоматичні пристрої.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
ГУРТКА СУДНОМОДЕЛІОВАННЯ
І СУДНОМОДЕЛЬНОГО СПОРТУ
Верстати, інструменти
К-сть,
Верстати, інструменти
К-сть,
шт.
шт.
та обладнання
та обладнання
Верстат свердлильний
(настільний)
Електроточило
Верстат «Умілі руки»
Верстат токарний
Лобзики (з пилками)
Ножівки по дереву (різні)
Ножиці
Напилки (різні)
Надфілі (набір)
Лещата (малогабаритні)
Молотки (50–100 г)
Плоскогубці
Круглогубці
Гострогубці
Викрутки
Електропаяльник

1
1
2
1
15
3
15
30
5
5
5
5
5
5
5
3

Дриль ручний

1

Верстат фрезерний
Електролобзик
Ножі (складані, скальпелі,
НМ-1)
Рубанки (з набором свердел)
Бруски для заточування
Лінійки 500 мм
(дерев’яні, металеві)
Циркулі (учнівські)
Штангенциркуль
(учнівський)
Транспортир
Терези з рівновагами
Олівці, гумки,
копіювальний папір,
пензлі

1
1
15
5
12
15
15
5
15
1
15
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МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ
КОРАБЛІВ І СУДЕН
F1-E 1кг
гвинтом
F1-E 1кг
гвинтом
F1-V 3,5
F1-V 6,5
гвинтом
F1-V 15
гвинтом
F3-Е
гвинтом

Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним
і електродвигуном, загальною масою до 1 кг.
Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним
і електродвигуном, загальною масою понад 1 кг.
Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним або
повітряним гвинтом і ДВЗ об’ємом до 3,5 см3.
Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним
і ДВЗ об’ємом від 3,5 до 6,5 см3.
Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним
і ДВЗ об’ємом під 6,5 до 15 см3.
Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним

і електродвигуном.
Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним або повітряним гвинтом і ДВЗ необмеженого об’єму. Повітряний
гвинт допускається для моделей із ДВЗ об’ємом циліндра
до
3,5 см3.
ECO Expert Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним гвинтом
і електродвигуном. Мінімальна припустима загальна маса
1 кг.
ЕСО Standard Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним
гвинтом
і електродвигуном конструктивного розміру 540 (із
феромагнітами). Мінімальна загальна маса 1 кг.
FSR-E 2 кг
Вільно сконструйована швидкісна модель для тривалих
гонок
із гребним гвинтом і електродвигуном. Загальна маса
моделі
не перевищує 1 кг.
FSR-E+2кг
Вільно сконструйована швидкісна модель для тривалих
гонок
із гребним гвинтом і електродвигуном. Загальна маса
моделі
понад 2 кг.
Моnо 1
Швидкісні однокорпусні моделі напівкопії з одним або
декількома електродвигунами і напівзануреним гвинтом. Акумуляторна батарея складається не більш ніж із 7-ми елементів.
Моnо 2
Швидкісні однокорпусні моделі напівкопії з одним або
декількома електродвигунами і напівзануреним гвинтом. Акумуляторна батарея складається не більш ніж із 12-ти елементів.
Моnо 3
Швидкісні однокорпусні моделі напівкопії з одним або
декількома електродвигунами та напівзануреним гвинтом.
Акумуляторна батарея складається не більш ніж із 20-ти елементів.
Hydro 1
Швидкісні багатокорпусні моделі напівкопії з одним або деF3-V

Hydro 2

Hydro 3

С-1
С-2

кількома електродвигунами та напівзануреним гвинтом. Акумуляторна батарея складається не більш ніж із 7-ми
елементів.
Швидкісні багатокорпусні моделі напівкопії з одним або
декількома електродвигунами та напівзануреним гвинтом.
Акумуляторна батарея складається не більш ніж із 12-ти
елементів.
Швидкісні багатокорпусні моделі напівкопії з одним або декількома електродвигунами та напівзануреним гвинтом. Акумуляторна батарея складається не більш ніж із 20-ти
елементів.
Моделі гребних (веслових) і вітрильних суден.
Моделі суден із мотором.
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С-3 А...D
Моделі установок, деталей кораблів, портового
устаткування,
устаткування верфів, сценарії.
С-4 А...D
Мініатюрні моделі класів із С-1 по С-3 у масштабі 1:250 і
менше.
С-5
Моделі в пляшках.
С-6 А, В
Пластикові моделі.
С-7 А, В
Картонні й паперові моделі.
FSR-Н3,5
Гідроплан вільної конструкції з двигуном внутрішнього
згоряння до 3,5 см3 і гребним гвинтом.
FSR-Н7,5
Гідроплан вільної конструкції з двигуном внутрішнього
згоряння від 3,5 до 7,5 см3 і гребним гвинтом.
FSR-Н15
Гідроплан вільної конструкції з двигуном внутрішнього згоряння від 7,5 до 15 см3 і гребним гвинтом.
FSR-VЗ,5
Гоночна модель вільної конструкції для 20–30-хвилинних
гонок із двигуном внутрішнього згоряння до 3,5 см3 і
гребним
гвинтом.
FSR-V7,5
Гоночна модель вільної конструкції для 20–30-хвилинних гонок із двигуном внутрішнього згоряння від 3,5 до 7,5 см3 і
гребним гвинтом.
FSR-V15
Гоночна модель вільної конструкції для 20–30-хвилинних гонок із двигуном внутрішнього згоряння від 7,5 до 15 см3 і
гребним гвинтом.
FSR-V35
Гоночна модель вільної конструкції для 20–30-хвилинних гонок із двигуном внутрішнього згоряння (бензиновий мотор із
іскровою свічею) від 15 до 35 см3 і гребним гвинтом.
FSR-O3,5
Модель вільної конструкції з двигуном внутрішнього
згоряння
до 3,5 см3.
FSR-O7,5
Модель вільної конструкції з двигуном внутрішнього
згоряння
від 3,5 до 7,5 см3.
FSR-O15
Модель вільної конструкції з двигуном внутрішнього
згоряння
від 7,5 до 15 см3.
FSR-O35
Модель вільної конструкції з двигуном внутрішнього
згоряння
(бензиновий мотор із іскровою свічею) від 15 до 35 см3 і
гребним гвинтом.
F2-А...С
Точно виконані, правильно розраховані в масштабі моделі,
побудовані за технічною документацією (без упакування).
F4-А...С
Моделі, що є точною копією оригіналу або схожі, побудовані
з набору-конструктора або з різного матеріалу.
F6/F7
Точно виконані копії моделей кораблів і суден для
командного
(клас Р6) і особистого (клас Р7) виступів, а також пристрої,
якщо вони мають причинний зв’язок із типом корабля або
судна.
F-DS
Точно виконані копії пароплавів із гвинтовим, бічним колісним або з кормовим колісним механізмом. Двигун — діюча
парова машина з поршневим механізмом.
F NSS-A…D Точно виконані або близькі до зразка моделі вітрильників.
F5-Р
Модель яхти класу Р.

РF5-Х
ХF5-Е
ЕF5-М

Модель яхти класу X.
Модель яхти класу Е.
Модель яхти класу М.
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