
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Кловський узвіз 8, м. Київ, 01021; т/ф (044) 253-75-25; тел. 253-63-99, 253-01-05  
 

“МТС” +38 (050) 566-89-50; “Київстар” +38 (097) 751-98-81; “Life” +38 (063) 673-19-61 
 

E-mail: u d cp ou a @gmai l . com ;  es t e tu @i .u a ;  t exn @i .u a ;  met t od 2 @gmai l . c om;  Web - s i t e :  h t t p : / / u d cp o . com.u a  
 

 
 
 
 

Від 23.03. 2017 р. № 03-27 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 
 

 

 Директорам обласних та Київського 

міського центрів науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

 
Про проведення Всеукраїнських  

відкритих змагань учнівської 

молоді зі спортивної радіопеленгації 

 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р. 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

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

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» з 06 по 09 травня 2017 

року у м. Львові відбудуться Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі 

спортивної радіопеленгації. Умови проведення додаються. 

До участі у змаганнях запрошуються команди позашкільних навчальних 

закладів України та інших закладів, що отримали виклик від організаційного 

комітету. До складу команди входять 9 осіб: 8 учасників, 1 керівник. 

 Заїзд та реєстрація учасників – 06 травня 2017 року до 15.00 год. за адресою:  

м. Львів, вул. Лікарська , 2, готель «Перлина Львова» . 

Проїзд від центрального залізничного вокзалу м.Львова приміським потягом 

у напрямку Рава-Руська до станції «Брюховичі», або від центра міста маршрутним 

таксі № 8, № 22, до готелю «Перлина Львову». 

 Від'їзд учасників – 09 травня 2017 року після 12.00 год. 

 Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників змагань та осіб, які 

їх супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Орієнтовна вартість проживання 90,00 грн./добу, харчування 90,00 грн./добу. 

Відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі та під час проведення 

заходу покладається на осіб, які супроводжують. 

Для участі у заході просимо подати попередні заявки до 25 квітня 2017 року 

на e-mail: texn@i.ua 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetu@i.ua
mailto:texn@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
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Додаткова інформація за телефонами у м. Києві (066) 077 – 00 – 25, (093) 564- 

9973 (контактна особа – Малиновський Юрій Михайлович); у місті Львові (067) 

74-49-729 (контактна особа – Опенько Святослав Анатолійович). 

 

 

Директор                                                                                                     А.Г. Шкура 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малиновський  

093-564-9973 
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Додаток  

до листа УДЦПО 

від 23.03.2017р. № 03-27 

Умови 

проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

зі спортивної радіопеленгації 

 

1. Мета та завдання 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі спортивної 

радіопеленгації (далі Змагання) проводяться з метою творчого розвитку та 

залучення до технічної творчості дітей та молоді, задоволення їх потреб у творчій 

самореалізації. 

1.2. Основним завданням Змагань є: 

пошук та підтримка технічно обдарованої учнівської молоді;  

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку 

учнів та молоді, зростання їх спортивно-технічної майстерності та задоволення їх 

потреб у творчій самореалізації; 

популяризація науково-технічної творчості серед дітей та учнівської молоді; 

організація змістовного дозвілля дітей та молоді, пошук нових форм 

проведення Змагань та оздоровчих заходів, військово-патріотичне виховання. 

 

2. Учасники Змагань 

2.1. До участі в Змаганнях запрошуються команди  областей України, міста 

Києва , а також організації, які отримали виклик від організаційного комітету. 

2.2. До складу команди входять 9 осіб: 8 учасників до 18 років (включно), 

керівник команди, який несе відповідальність за життя та здоров’я членів команди 

в дорозі і під час проведення. 

Вікові категорії: молодша – 2003 року народження та молодші, середня – 2001-

2002 року народження, старша – 1999 – 2000 року народження.  

 

3. Умови проведення Змагань 

Програмою змагань передбачається: 

 - пошук передавачiв у дiапазонi 3,5-3,6 мГц;  

- пошук передавачiв у дiапазонi 144-146 мГц.  

Довжина дистанцiї для: 

- молодшої вікової групи – 3 - 4 км (кiлькiсть передавачiв-3);  

- cередньої вікової групи – 4 – 6 км (кiлькiсть передавачiв-4);  

- старшої вікової групи – 5 - 7 км (кількiсть передавачiв-4).  

Контрольний час забiгу визначається суддiвською колегiєю.  
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4. Документація 

Для участі в Змаганнях подаються наступні документи:  

 заявка (додається); 

 довідка з навчального закладу; 

 свідоцтво про народження або паспорт учасника або завірена ксерокопія; 

 медична довідка-дозвіл на знаходження у дитячому колективі (на кожного 

учасника); 

 

5.Визначення переможців 

Командна першість визначається за найбільшою сумою очок набраних по 

таблиці №1 за кращими особистими результатами шістьох учасників команди в 

кожній вправі окремо у різних вікових категорій. У разі однакової кількості очок у 

двох і більше команд перевага надається команді, спортсмени якої зайняли більше 

послідовно І, ІІ і далі місць.  

Особиста першість в комплексному заліку і в кожному діапазоні визначається 

для кожної групи окремо серед хлопців та серед дівчат за найбільшою кількістю 

знайдених передавачів в діапазоні, а для учасників, які мають однакову кількість 

знайдених передавачів, - за найменшою кількістю часу, витраченого на їх пошук в 

межах контрольного часу. 

 
                                                                                                                    Таблиця №1 

 

Категорії (групи) 

Місця 

1 2 3 4 5 6 7 21 
22-

25 
26 

27-

30 
31 ідалі 

Молодша, середня, старша 

 (хлопці, дівчата) 
30  27 25 23 22 21 20 6 … 1 1 

1 

 

 

У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, спортсмени  якої  зайняли більше послідовно І, ІІ і далі  місць. 

Особиста першість в комплексному заліку і в кожному діапазоні визначається 

для кожної групи окремо серед хлопців та серед дівчат за найбільшою кількістю 

знайдених передавачів в діапазоні, а для учасників, які мають однакову кількість 

знайдених передавачів,  - за найменшою кількістю часу, витраченого на їх пошук в 

межах контрольного часу. 
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6.Нагородження переможців 

Команда, яка посіла I місце серед областей, нагороджується Кубком та 

дипломом УДЦПО, члени команди – дипломами. Команда, яка посіла I місце 

серед колективів, нагороджується Кубком та дипломом УДЦПО, члени команди – 

дипломами. Команди, які зайняли ІІ та IІІ місця, нагороджуються дипломами 

УДЦПО відповідних ступенів. Учасники, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця у вправі в 

особистому заліку по кожному з діапазонів у своїх вікових категоріях 

нагороджуються дипломами УДЦПО відповідних ступенів та медалями. Тренери 

команд – призерів нагороджуються подяками УДЦПО. 

 

7. Керівництво та організація суддівства 

7.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Змагань здійснюється 

організаційним комітетом, склад якого затверджується директором Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

7.2. Суддівство Змагань здійснює Головна суддівська колегія, склад якої 

затверджується директором Українського державного центру позашкільної освіти. 

7.3. В окремих випадках до суддівства на стартах можуть допускатись 

представники команд. 

7.4. Попередні заявки на участь у Змаганнях з зазначеною кількістю учасників 

надсилати на електронну адресу: texn@i.ua  

 

8. Техніка безпеки 

8.1 Персональну відповідальність за виконання членами команди вимог техніки 

безпеки несе керівник команди. 

 

mailto:texn@i.ua
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 Додаток  

до Умов проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді зі 

спортивної радіопеленгації 

 

 

 
 

ЗАЯВКА 

 

на участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях  

учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації  

 

__________________________________________________________________ 
(назва організації) 

 

просить допустити до участі у змаганнях збірну команду у складі: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я 

учасника 

Рік 

народження 

Клас Навчальний 

заклад 

Домашня  

адреса 

Дозвіл 

лікаря 

       

 

 

Керівник команди________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ______________________________________ 

 
М.П. 

 
 

 


