
Інформаційно-методичні матеріали 

проведення Всеукраїнських змагань учнівської молоді 

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

 

1. Загальна інформація 

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

хвилях «Зірки ефіру України» (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 МОНмолодьспорту України 

28.05.2012 року № 635 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.06.2012 року за № 953/21265.  

 

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 та фізичного 

розвитку дітей та учнівської молоді. 

 2.3. Зросту спортивно-технічної майстерності учнівської молоді та 

задоволення їх потреб в творчій самореалізації. 

 2.4. Розвиток, популяризація та пропаганда радіоспорту. 

 

3. Програма Змагань 
 

3.1. 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. 

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

хвилин. Очні учасники в складі команд працюють по черзі, по одній годині 

кожний. 

3.3. Радіоапаратура учасників очних змагань не повинна споживати струм 

більше 10 ампер при напрузі джерела живлення не більше 17 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. Учасники Змагань 

 

 До складу команди входять два спортсмена віком до 19 років та  

керівник команди.  

 

5. Необхідна документація 



 заявка на участь у змаганнях (додається); 

 свідоцтво про народження або паспорт; 

 залікова класифікаційна книжка спортсмена; 

 медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі 

(для керівника команди - медична книжка). 

 

6. Керівництво та організація суддівства 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 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 двох 

учасників команди.  

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

Кубком та дипломом УДЦПО, а членам команд вручаються дипломи УДЦПО. 

 7.4. Команди та члени команд, які зайняли II та III місця, 

нагороджуються дипломами УДЦПО. 

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

комплексному заліку нагороджуються дипломами УДЦПО та медалями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток  

до Інформаційно-методичних матеріалів 

проведення проведення Всеукраїнських 

змагань учнівської молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях «Зірки ефіру України» 
 

 

З А Я В К А 

 

на участь у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях «Зірки ефіру України» у 2017 році 

 

_______________________________________________________________ 
(назва організації) 

просить допустити до участі у змаганнях збірну команду у складі: 

 
№

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я учасника 
Рік 

народж. 
Школа Клас 

Спорт. 

розряд 

Дом. 

адреса 

Дозвіл 

лікаря 

        

        

        

        

        

 

 

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

 

 

 

Директор 

 

М.П. 

 


