
 

 

Інформаційно-методичні матеріали 

проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

зі спортивної радіопеленгації у 2017 році 

 

1. Загальна інформація 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі спортивної 

радіопеленгації (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. 

1.2. Змагання проводяться відповідно Правил проведення змагань з 

радіоспорту. 

2. Програма змагань 

 

Програмою змагань передбачається: 

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

- пошук передавачiв у дiапазонi 144-146 мГц.  

Довжина дистанцiї для: 

- молодшої вiковоїгрупи – 3 - 4 км (кiлькiсть передавачiв-3); 

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

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

Контрольний час забiгу визначається суддiвською колегiєю. 

3. Учасники змагань 

 

   У змаганнях беруть участь збiрнi команди областей України, мiста Києва 

та інших організацій, які отримали виклик від оргкомітету. Спортсмени можуть 

виступати тiльки за одну команду областi чи колективу. 

До складу команди входять 8 спортсменів та тренер-керiвник. 

Вікові категорії:  молодша – 2003 року народження та молодші 

          середня   – 2001-2002 року народження 

          старша    – 1999 – 2000 року народження. 
 

4. Необхідна документація 

 4.1. Заявка на участь у змаганнях (додаток № 1); 

 4.2. Свідоцтво про народження або паспорт; 

 4.3. Залікова класифікаційна книжка спортсмена; 

 4.4. Медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі 

(для керівника команди -медична книжка). 

 

5. Визначення переможців 
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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. Таблиця додається.  

 
                                                                                                                    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. 

 

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 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. 
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 Додаток №1 

до Інформаційно-методичних  

матеріалів проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді зі 

спортивної радіопеленгації 

 

 

 

 
З А Я В К А 

на участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської  

зі спортивної радіопеленграції  

у 2017 році 
 

______________________________________________________________________ 

(назва організації) 

просить допустити до участі у змаганнях збірну команду у складі: 

 
№

№

п/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. 


