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Від 19. 06. 2017р. № 06-17 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

Директорам обласних та 

Київського міського центрів 

науково - технічної творчості 

учнівської молоді 

 

 

Про проведення  Всеукраїнських відкритих 

змагань учнівської молоді з радіозв’язку на  

коротких хвилях та зі швидкісної радіотелеграфії, 

Всеукраїнських змагань учнівської молоді з  

радіозв’язку на коротких хвилях «Зірки ефіру  

України» (очно-заочних) 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) з 06 до 10 серпня ц.р. у місті 

Херсоні відбудуться Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях та зі швидкісної радіотелеграфії, Всеукраїнські 

змагання учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях «Зірки ефіру 

України» (очно-заочні). Умови проведення заходу додаються. 

Змагання проводяться Українським державним центром позашкільної 

освіти  спільно з Комунальним закладом «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради. 

До участі у заходах запрошуються команди позашкільних навчальних 

закладів України та інших закладів, установ, організацій, що отримали виклик 

від Українського державного центру позашкільної освіти. До складу команди 

входять 3 особи: 2 учасника та керівник команди. Звертаємо Вашу увагу з 

метою забезпечення постійного нагляду за дітьми до складу команди окрім 

керівника команди можуть бути включені тренер і суддя. 

Заїзд та реєстрація учасників - 06 серпня ц.р. до 13.00 год. за адресою: 

Херсонська область, смт. Раденськ, вул. Озерна, 84, учбово-оздоровчий центр 

«Експрес» Ліги радіоаматорів Херсонської областi. Проїзд від залізничного 

вокзалу м. Херсона: примiським поїздом «Херсон-Вадим» до зупинки 

«Експрес» далі пішки до учбового оздоровчого центру «Експрес». 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetu@i.ua
mailto:texn@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
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Від’їзд учасників – 10 серпня ц.р. після 15.00 год. Просимо завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. Орієнтовна вартість харчування – 100,00 грн./доб. Проживання 

учасників за рахунок організаторів заходу.  

Для участі у заході просимо подати заявку до 15 липня 2017 року на  e-

mail: texn@i.ua та ut5uo@ukr.net. 
Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення 

заходу покладається на осіб, які їх супроводжують. 
Додаткова інформація – за тел. у м. Київ: 0 (93) 564-9973 (контактна 

особа – Малиновський Юрій Михайлович); у м. Херсон: 0 (50) 396-2144 

(контактна особа – Бала Олександр Володимирович). 

 

 

Директор                                                                                                     Г. А.Шкура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малиновський 

(093) 564-99-73 

mailto:texn@i.ua


3 

 
Додаток 1 

до листа УДЦПО  

від 19.06.2017 р. № 06-17 

 

Умови 

проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді 

з радіозв’язку на коротких хвилях 

 

1. Загальна інформація 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях (далі - Змагання) проводяться відповідно до Положення про 

Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших 

напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді (далі – 

Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки молоді та 

спорту України 28.05.2012 року №635 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14.06.2012 року за №953/21265. 

1.2. Змагання проводяться відповідно до Витягу з правил проведення 

змагань з  радіоспорту (далі – Правила). 

 

2. Програма Змагань 

В програму змагань входить проведення найбільшої кiлькостi   

радіозв’язків між учасниками  (короткохвильовий-тест) у трьох турах: 

в діапазонах 1,8 мГц,  3,5 мГц - телеграфом;  

в діапазонах 1,8 мГц,  3,5 мГц – телефоном; 

в діапазонах 1,8 мГц,  3,5 мГц  - телефоном (англійською мовою). 

 

3. Учасники Змагань 

 До складу команди входять два спортсмена віком до 19 років та  

керівник команди.  

 

4. Необхідна документація 

 заявка участь у змаганнях (додаток № 1) ; 

 свідоцтво про народження або паспорт; 

 залікова класифікаційна книжка спортсмена; 

 медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі  

(для керівника команди - медична книжка). 

 

5. Організація суддівства 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань покладається 

на організаційний комітет, склад якого затверджується Українським державним 

центром позашкільної освіти. Проведення змагань здійснює суддівська колегія, 

склад якої затверджується Українським державним центром позашкільної  

освіти. 

6. Визначення переможців та нагородження 
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6.1. Індивідуальна першість визначається за найбільшою кількістю 

підтверджених зв’язків по кожній групі окремо: 

старші хлопці віком до     19 років; 

старші дівчата віком до    19 років; 

молодші хлопці віком до  14 років; 

молодші дівчата віком до 14 років. 

6.2. Командна першість визначається за сумою результатів всіх учасників 

команди.  

6.3. Першість серед команд областей визначається за кращим командним 

результатом попередньо заявлених за область команд. 

6.4. Команда, яка зайняла I місце серед областей, нагороджується Кубком 

та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. Членам 

команд вручаються дипломи. 

6.5. Команда, яка зайняла I місце серед колективів, нагороджується 

дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. Членам 

команд вручаються дипломи. 

6.6. Команди, які зайняли II та III місця, нагороджуються дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів. 

Членам команд-призерів вручаються дипломи. 

6.7. Учасники, які зайняли I, II та III місця у особистому комплексному 

заліку у виконанні вправи (за три теста) нагороджуються дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів та 

медалями. 

6.8. Учасники, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця в особистому заліку у 

телеграфному, телефонному та телефонно-англомовному турах, 

нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів та медалями. 

6.9. Тренери призерів нагороджуються подякою Українського державного 

центру позашкільної освіти. 
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 Додаток 2 

до листа УДЦПО 

від 19.06.2017р № 06-17 

Умови  

проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

зі швидкісної радіотелеграфії  

 

1. Програма змагань 

В програму змагань входить: прийом буквених та цифрових радіограм 

(радіограма передається протягом однієї хвилини, інтервал швидкості – 10 

знаків); передача буквених та цифрових радіограм протягом однієї хвилини на 

простому чи електронному ключі (на передачу двох радіограм та розминку 

відводиться 5 хвилин). 

2. Учасники змагань 

У змаганнях беруть участь збірні команди областей України і міста Києва 

з числа спортсменів, які прибули на очні змагання з радіозв’язку на коротких 

хвилях. До складу команди входять два спортсмена, які не досягли 19 років.  

 

3. Необхідна документація 

 заявка на участь у змаганнях (додаток №1); 

 свідоцтво про народження або паспорт; 

 залікова класифікаційна книжка спортсмена; 

 медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі 

(для керівника команди медична книжка). 

 

4. Визначення результатів змагань 

4.1. Очки за прийом радіограм нараховуються за результатами вищої, 

вiрно прийнятої швидкості мінус помилки.  

4.2. В радіограмі допускається не більше 5 помилок; 

4.3. Для перевірки здаються по три радіограми букв та цифр; 

4.4. Очки за передачу нараховуються згідно Правил змагань зi швидкісної 

радіотелеграфії, затвердженої наказом Мiнiстерства молодi та спорту; 

          4.5. Абсолютна першість визначається окремо серед хлопчиків та 

дівчаток старшої (до 19 років ) та молодшої (до 14 років) вікових груп за сумою 

очок за прийом та передачу радіограм; 

          4.6. Командна першість визначається за сумою результатів двох  

спортсменів.  

 

5. Організація, керівництво та суддівство змагань 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань покладається 

на організаційний комітет, склад якого затверджується Українським державним 

центром позашкільної освіти. Проведення змагань здійснює суддівська колегія, 

склад якої затверджується Українським державним центром позашкільної 

освiти. 
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6. Нагородження переможців 

6.1. Команда, яка зайняла I місце серед областей, нагороджується Кубком 

та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. 

6.2. Команда, яка зайняла I місце серед колективів, нагороджується 

Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. 

6.3. Команди, які зайняли II та III місця, нагороджуються дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів. 

Членам команд-призерів вручаються дипломи. 

6.4. Учасники змагань, які зайняли призовi місця в особистому заліку, 

нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів та медалями.  
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 Додаток 3 

до листа УДЦПО 

від 19.06.2017р № 06-17 

 

Умови  

проведення Всеукраїнських змагань учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях «Зірки ефіру України» (очно-заочних) 

 

1. Програма змагань 

 

1.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості 

радіозв’язків між радіостанціями.  

1.2. Вид радіозв’язку: телефон (SSB).  

1.3. Частоти для роботи:  7060 – 7100 кГц. 

1.4. Змагання проводяться з 17.00 до 18.59 за київським часом (14.00 до 15.59 

GMT) 9 серпня 2017 року. 

 

  2. Учасники змагань 

 

У змаганнях беруть участь очні учасники: склад команди 2 спортсмена 

(дівчина або хлопець) віком до 19 років зі складу юних радіоаматорів, які 

прибули на змагання зі швидкісної радіотелеграфії та радіозв’язку на коротких 

хвилях; 

заочні учасники: команди колективних радіостанцій України на місцях: 2 

спортсмена віком до 19 років; оператори індивідуальних радіостанцій віком до 

19 років; оператори індивідуальних радіостанцій віком більше 19 років; 

іноземні учасники. 

 

3. Необхідна документація 

 заявка на участь у змаганнях (додаток № 1); 

 свідоцтво про народження або паспорт; 

 залікова класифікаційна книжка спортсмена; 

 медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі  

(для керівника команди - медична книжка). 

 

4. Умови проведення змагань 

 

4.1. Учасники обмінюються шестизначними контрольними номерами, які 

складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера 

оператора та порядкового номера зв’язку. Наприклад: 161005 (16 років, 

оператор №1, зв’язок №5).  Зв’язок з однією і тією станцією дозволяється один 

раз за тур. 

4.2. Тривалість змагань – 2 години. Змагання поділені на 6 турів по 20 хвилин. 

Очні учасники в складі команд працюють по черзі, по одній годині. 
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4.3. Радіоапаратура  очних учасників не  повинна споживати струм більше 10 

ампер при напрузі джерела живлення не більше 15 вольт. Між джерелом 

живлення та апаратурою ввімкнений стандартний запобіжник на 10 ампер. 

Заміна запобіжника, який  вийшов  з  ладу під час змагань дозволяється не 

раніше ніж за 5 хвилин. Антена довільної конструкції. 

4.4. Потужність передавачів заочних учасників не повинна перевищувати 

100Вт.  

4.5. Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам: 

якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента; 

при перекрученні контрольного номеру або позивного в одного з 

кореспондентів; 

при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини. 

4.6. Учасник знімається з заліку: 

 при несвоєчасній відправці звіту; 

при відсутності титульної сторінки звіту; 

при відсутності відомостей про належність радіостанції; 

при відсутності на титульній сторінці прізвищ учасників; 

за порушення вимог Умов проведення, «Правил змагань з радіоспорту»  

та «Регламенту аматорського радіозв'язку України». 

 

5. Звітність 

 

5.1. Звіт Головній суддівській колегії подається у електронному вигляді через 

E-mail за зразком додатку №2, набраному у будь-якому текстовому редакторі 

(Word, Блокнот, але без графіки) або у форматі Cabrillo. 

5.2. Заочні учасники надсилають звіти на адресу Головної суддівської колегії не 

пізніше 48 годин після закінчення змагань на адресу: E-mail: ur6gwz@ukr.net.  

5.3. При відправці звіту електронною поштою (файл обов’язково повинен мати 

назву позивного радіостанції. Наприклад: UR4FWU, разом зі звітом окремим 

файлом відправляється титульна сторінка. Наприклад: UR4FWU_titul. 

5.4. Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості 

проведених зв’язків. 

 

6. Визначення переможців 

 

6.1. На змаганнях підводиться підсумок по кожній групі окремо серед хлопців 

та дівчат. 

6.2. За зв'язок нараховується 2 очка, з новою областю – 10 очок. Кожна команда 

очних учасників дає зв'язок як нова область. 

6.3. Переможець визначається за сумою очок. При рівній кількості очок у 

кількох учасників першість визначається за меншою кількістю проведених 

радіозв’язків. 
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7. Нагородження 

 

Команда, яка зайняла перше місце серед очних учасників, нагороджується 

Кубком та дипломом УДЦПО, члени команди – дипломами. Команди-призери 

нагороджуються дипломами УДЦПО, члени команди-дипломами відповідних 

ступенів. Призери змагань в особистому  заліку нагороджуються дипломами 

відповідних ступенів та медалями окремо серед хлопців та дівчат.  

Переможці змагань серед заочних учасників нагороджуються 

електронними дипломами відповідних ступенів із зазначенням позивного 

радіостанції, зайнятого місця та прізвищ членів команди. 
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 Додаток  

до Умов проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді з  

радіозв’язку на коротких хвилях та зі 

швидкісної радіотелеграфії, 

Всеукраїнських змагань учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях «Зірки ефіру 

України» (очно-заочних) 

 

 

 

 

З А Я В К А 

 

 

на участь у Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з  радіозв’язку 

на коротких хвилях та зі швидкісної радіотелеграфії, Всеукраїнських змагань 

учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях «Зірки ефіру України» 

(очно-заочних) 

 

просить допустити до участі у змаганнях збірну команду у 

складі:_____________________________________________________________ 
 

№

№з

з/п 

Прізвище, ім'я учасника 
Рік 

народж. 
Школа Клас 

Спорт. 

розряд 

Домашня  

адреса 

Дозвіл 

лікаря 

        

        

        

 

Керівник команди_________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, телефон) 

 

 

 

 

 

Директор__________________________  М.П. 
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