
Інформаційно-методичні матеріали 

проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді 

з радіозв’язку на коротких хвилях у 2017 р. 

 

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. 

1.2. Змагання проводяться відповідно Правил проведення змагань з 

радіоспорту. 

 

2. Мета та завдання 

 2.1. Організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва, пошук його 

нових форм під час оздоровчих заходів. 

 2.2. Стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного 

розвитку. 

 2.3. Зросту спортивно-технічної майстерності учнівської молоді та 

задоволення їх потреб в творчій самореалізації. 

 2.4. Розвиток, популяризація та пропаганда радіоспорту. 

 2.5. Збільшення мережі гуртків та залучення гуртківців до участі у 

шкільних, міських, районних, обласних змаганнях. 

 

3. 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). 

 

4. Учасники Змагань 

 До складу команди входять два спортсмена віком до 19 років та  

керівник команди.  

 

5. Необхідна документація 

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

 5.2. Свідоцтво про народження або паспорт; 

 5.3. Залікова класифікаційна книжка спортсмена; 

 5.4. Медична довідка про можливість знаходження у дитячому 

колективі (для керівника команди -медична книжка). 

 

 

6. 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. 

7. Визначення переможців та нагородження 

 7.1. 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. 

 7.2. Командна першість визначається за сумою результатів всіх 

учасників команди.  

 7.3. Першість серед команд областей визначається за кращим 

командним результатом попередньо заявлених за область команд. 

 7.4. Команда, яка зайняла I місце серед областей, нагороджується 

Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. 

Членам команд вручаються дипломи. 

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

дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. Членам 

команд вручаються дипломи. 

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

Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів. 

Членам команд-призерів вручаються дипломи. 

 7.7. 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. 

 7.8. 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. 

 7.9. Тренери призерів нагороджуються подякою Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформаційно-методичні матеріали організації та проведення 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

зі швидкісної радіотелеграфії у 2017 р. 

 

1.  Загальна інформація 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі швидкісної 

радіотелеграфії (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. Мета та завдання 

 2.1. Організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва, пошук його 

нових форм під час оздоровчих заходів. 

 2.2. Стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного 

розвитку, зросту спортивно-технічної майстерності учнівської молоді, та 

задоволення їх потреб в творчій самореалізації. 

 2.3. Збільшення мережі гуртків та залучення гуртківців до участі у 

шкільних, міських, районних, обласних змаганнях. 

  

3. 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). 

4. 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.  

 

           5. Необхідна документація 

 5.1. Заявка на участь у змаганнях; 

 5.2. Свідоцтво про народження або паспорт; 

 5.3. Залікова класифікаційна книжка спортсмена; 

 5.4. Медична довідка про можливість знаходження у дитячому 

колективі (для керівника команди медична книжка). 

 

 

6. Визначення результатів змагань 

 6.1. Очки за прийом радіограм нараховуються за результатами вищої, 

вiрно прийнятої швидкості мінус помилки.  



 6.2. В радіограмі допускається не більше 5 помилок; 

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

 6.4. Очки за передачу нараховуються згідно Правил змагань зi 

швидкісної радіотелеграфії. 

 6.5. 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; 

 6.6. Командна першість визначається за сумою результатів двох  

спортсменів. 

 

7. 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. 

 

8. Нагородження переможців 

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

та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. Членам 

команди вручаються дипломи. 

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

дипломом Українського державного центру позашкільної освіти. Членам 

команди вручаються дипломи. 

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

Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів. 

Членам команд-призерів вручаються дипломи. 

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

нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів та медалями. 

 


