
Техникалық шығармашылық пен өнертапқыштардың
(әуе, зымыран, көлік, кеме құрастыру, робот техникасының қозғалыстағы

 модельдері  республикалық жарысын өткізу бағдарламасы

Өту уақыты: 11-14 маусым 2015 жыл 
Өту орны: Павлодар қаласы, Балалар техникалық мектебі  

11маусым, бейсенбі
Күні бойы    - Делегация құрамын қарсы алу (кесте бойынша) Темір жол вокзалы
Күні бойы    - Қатысушыларды тіркеу, орналастыру
                      Ы.Алтынсарин атындағы гимназия-интернат, Айманов көшесі, 35
13.00-14.00 - Түскі ас Тұратын жерде 
14.00-16.00 - Жарысқа модельдерді дайындау, көрмені  орнату Тұратын  жерде
16.00-17.30 - Әуе, кеме модельдері бойынша шеберлік сыныптар
                      Балалар техникалық  мектебі, Кутузов көшесі, 42/1
17-30-19.00 - Шығармашылық көрмесі, модельдерді таныстыру 
                      Балалар техникалық  мектебі, Кутузов көшесі, 42/1
19.30-20.30 - Кешкі ас Тұратын жерде 
20.00-21.00 - Делегация жетекшілерінің жарысты ұйымдастырушылармен кездесуі Тұратын жерде 

22.00          - Тынығу уақыты Тұратын жерде 

12 маусым, жұма
07.00-08.00 - Таңғы ас, командылардың жиналуы Тұратын  жерде
08.00-08.30 - Қатысушылардың жарыстың  өтетін  орнына аттануы
09.00-12.30 - Еркін ұшатын моделдер мен зымыран модельдері бойынша жарыс  Қала сыртында
09.00-12.30 - Кеме моделдері бойынша жарыс Усолка  өзені
12.30-13.00 - Қатысушылардың  түскі асқа аттануы
13.00-14.30 - Түскі ас Тұратын  жерде
14.00-14.30 - Қатысушылардың жарыстың  өтетін  орнына аттануы
14.30-18.00 - Еркін ұшатын  модельдер  бойынша жарыс Қаланың сырт  аймағы
18.00-19.00 - Зымыран модельдері бойынша жарыс Қаланың сырт  аймағы
14.30-19.00 - Кемемоделдері бойынша жарыс Усолка өзені
19.00-19.30 - Қатысушылардың  тұратын жерлеріне  қайтуы Тұратын  жерде
19.30-20.00 - Кешкі ас Тұратын  жерде
23.00-21.30 - Модельдерді жарысқа дайындау Тұратын  жерде
22.00           - Тынығу  уақыты Тұратын  жерде

13 маусым, сенбі
08.00-08.30 - Таңғы ас, командалардың жиналуы Тұратын  жері  бойынша
08.30-09.00 - Қатысушылардың жарыс  өткізілетін жерге келуі                    Балалар техникалық  мектебі, Кутузов көшесі, 42/1 

09.00-10.30 - РЦБ-10  бойынша жарыс (мəнерлеп айдау) Балалар техникалық  мектебі, Кутузов көшесі, 42/1

10.30-13.00 - Багги бойынша жарыс (автокөлікті мəнерлеп айдау) 
                      М.Катаев атындағы Оқушылар  сарайы, 1Май көшесі 33, 2 қабат, фойе
09.00-12.30 - Әуемодельдер бойынша жарыс Балалар техникалық  мектебі, Кутузов көшесі, 42/1
09.00-12.30 - Робот техникалары бойынша жарыс 
                      М.Катаев атындағы Оқушылар  сарайы,  1Май көшесі 33, 2 қабат, фойе
12.30-13.00 - Қатысушылардың  түскі асқа аттануы
13.00-14.00 - Түскі ас Тұратын  жерде
15.00-15.30 - Командалардың жеңімпаздарды марапаттау рəсіміне  аттануы
15.30-17.00 - Республикалық жарыстың  жеңімпаздарын марапаттау рəсімі 
                      М.Катаев атындағы Оқушылар  сарайы, 1 Май көшесі, 33

14 маусым, жексенбі
Күні бойы    - Қаланың көрнекті  жерлеріне,  облыстық тарихи-өлкетану мұражайына, 
                      планетарийға  экскурсиялар 
                    - Жарысқа қатысушылардың қайтуы

 

Программа проведения республиканских соревнований 
технического творчества и изобретательства (авиа,- ракето,

авто,- судомоделирование, действующие модели робототехники)

Дата проведения: 11-14 июня 2015 года
Место проведения: г. Павлодар, Детская техническая школа   

11 июня, Четверг
В течение дня - Встреча делегаций (по графику) Железнодорожный вокзал
В течение дня - Заезд, размещение, регистрация участников 
                            Гимназия-интернат им.Ы.Алтынсарина, ул.Айманова, 35
13.00-14.00 - Обед По месту проживания
14.00-16.00 - Подготовка моделей к соревнованиям, монтаж выставки По месту проживания
16.00-17.30 - Мастер-классы по авиамоделизму и судомоделированию 
                       Детская техническая школа, ул.Кутузова, 42/1
17-30-19.00 - Творческая выставка, презентация моделей 
                       Гимназия-интернат им.Ы.Алтынсарина, ул.Айманова, 35
19.30-20.30  - Ужин По месту проживания
20.00-21.00 - Встреча руководителей делегаций с оргкомитетом соревнований По месту проживания
22.00           - Отбой По месту проживания

12 июня, Пятница
07.00-08.00 - Завтрак, сборы команд По месту проживания
08.00-08.30 - Выезд участников к месту проведения соревнований 
09.00-12.30 - Соревнования по свободнолетающим моделям и ракетомоделям  загородная зона
09.00-12.30 - Соревнования по судомоделизму район р. Усолка
12.30-13.00 - Выезд участников на обед
13.00-14.00 - Обед По месту проживания
14.00-14.30 - Выезд участников к месту соревнований  
14.30-18.00 - Соревнования по свободнолетающим моделям загородная зона
18.00-19.00 - Соревнования по ракетомоделизму  загородная зона
14.30-19.00 - Соревнования по судомоделизму  район р. Усолка
19.00-19.30 - Возвращение к месту проживания участников По месту проживания
19.30-20.00 - Ужин По месту проживания
20.30-21.30 - Подготовка моделей к соревнованиям По месту проживания
22.00           - Отбой По месту проживания

13 июня, Суббота
08.00-08.30 - Завтрак, сборы команд По месту проживания
08.30-09.00 - Выезд участников к месту проведения соревнований Детская техническая школа, ул. Кутузова, 42/1

09.00-10.30 - Соревнования по РЦБ-10 (фигурное вождение) Детская техническая школа, ул.Кутузова, 42/1                      
10.30-13.00 - Соревнования по багги (фигурное вождение автомобилей) 
                      Детская техническая школа, ул.Кутузова, 42/1

Детская техническая школа, ул.Кутузова, 42/109.00-12.30 - Соревнования по кордовым авиамоделям 
09.00-12.30 - Соревнования по робототехнике 
                      Дворец школьников им.М.Катаева, ул. 1Мая,33, фойе 2 этажа
12.30-13.00 - Выезд участников на обед 
13.00-14.00 - Обед По месту проживания
15.00-15.30 - Выезд команд на церемонию награждения победителей
15.30-17.00 - Церемония награждения победителей  республиканских соревнований 
                      Дворец   школьников им.М.Катаева, Большой зал, ул. 1Мая, 33

14 июня, Воскресенье
В течение дня - Экскурсии в областной историко-краеведческий музей, планетарий, 
                            по достопримечательным местам города
                          - Отъезд участников соревнований 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Павлодар қаласы, 2015 жылғы 11-14 маусым

БАҒДАРЛАМАСЫ

ПРОГРАММА
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техникасының қозғалыстағы модельдері) 
республикалық жарысын өткізу 

проведения республиканских соревнований 
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