
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

03 грудня 2020 року № 363 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритих заочних змагань Полтавської області 

з радіозв’язку на коротких хвилях 

 

І. Загальні положення 

 

1. Відкриті заочні змагання Полтавської області з радіозв’язку на 

коротких хвилях (далі – Змагання) проводяться Департаментом освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавським обласним 

центром науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради (далі – Центр). 

 

2. Змагання проводяться з метою: 

підвищення рівня національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

активізації роботи колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій; 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного 

розвитку учнівської молоді та задоволення її потреб в творчій самореалізації. 

 

3. Основними завданнями Змагань є: 

популяризація радіозв’язку на коротких хвилях серед учнівської молоді; 

підвищення рівня технічної та операторської майстерності 

радіоспортсменів; 

пропаганда та популяризація технічних видів спорту серед учнівської та 

студентської молоді України; 

сприяння створення розвитку та збереженню мережі гуртків колективних 

радіостанцій в закладах позашкільної освіти та закладах загальної середньої 

освіти; 

обмін досвідом роботи. 

 

ІІ. Учасники Змагань та умови проведення  

 

1. До участі в Змаганнях допускаються команди колективних 

радіостанцій – учні закладів загальної середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, вихованці закладів позашкільної освіти, віком до 

18 років Полтавської та інших областей України; 

оператори індивідуальних радіостанцій до 18 років включно; 

оператори індивідуальних радіостанцій старші за 18 років. 

До складу команди колективної радіостанції входять від 2 до 4 

операторів. 
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2. Програмою Змагань передбачено проведення найбільшої кількості 

радіозв’язків телефоном (SSB-тест) між радіостанціями в діапазонах частот 

3600 – 3650 кГц, 7060 – 7100 кГц. 

Змагання проводяться з 15.30 до 17.30 за київським часом. Тривалість 

змагань – 2 години. Змагання поділені на 4 тури по 30 хвилин. 

У кожному турі на одному діапазоні дозволяється встановлювати тільки 

один радіозв’язок з кореспондентом. Повторні радіозв’язки дозволяються на 

різних діапазонах у кожному турі. 

 

3. Загальний виклик у змаганнях – „Всім ЮТ”. 

 

4. 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).  

 

ІІІ. Керівництво, документація та матеріальне забезпечення 

 

1. Керівництво Змаганнями покладається на Центр. Для організації та 

проведення Змагань створюється оргкомітет, для оцінювання результатів 

учасників Змагань – суддівська колегія. Склад оргкомітету та дата Змагань 

затверджується наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

Суддівство здійснюється комунальним закладом „Обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради. 

 

2. Титульний аркуш та звіт про участь у відкритих заочних змагань 

Полтавської області з радіозв’язку на коротких хвилях за формами, що наведені 

у додатках 1, 2 подаються на поштову адресу: Полтавський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, 

36014, м. Полтава, вул. Покровська 38, або на електронну адресу: 

ur6gwz@ukr.net. 

Титульний аркуш та звіт подаються суддівській колегії в електронному 

вигляді, набраними у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без 

графіки) або в форматі cabrillo. 

Ім’я файлів, які містять титульний аркуш та звіт, мають відповідати 

позивному радіостанції та даті проведення змагань (наприклад: 

„UR4HWF_titul_23.09.2020” та „UR4HWF_zvit_23.09.2020”). 

Титульний аркуш та звіт надсилаються на адресу суддівської колегії не 

пізніше 7 днів після закінчення змагань. Термін подачі звіту рахується з першої 

календарної доби після дня проведення змагань. 

Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості 

проведених радіозв’язків. 
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3. У ході проведення Змагань обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних 

даних”. 

 

4. Витрати на організацію та проведення Змагань, підбиття підсумків та 

нагородження переможців здійснюються за рахунок бюджетних коштів (кошти 

обласного бюджету) та за рахунок додаткових джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

ІV. Визначення та нагородження переможців Змагань 

 

1. Переможці Змагань в командному заліку визначаються окремо серед 

команд колективних радіостанцій Полтавської області та команд колективних 

радіостанцій інших областей України. 

 

2. Переможці Змагань в особистому заліку визначаються окремо серед 

операторів індивідуальних радіостанцій до 18 років включно та операторів 

індивідуальних радіостанцій старших за 18 років. 

 

3. За радіозвʼязок нараховується 2 очка. За радіозвʼязок з новою 

областю – 10 очок один раз за тур. За нового кореспондента нараховується 5 

очок один раз за тур. Очки нараховуються на кожному діапазоні. 

При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за 

меншою кількістю проведених радіозв’язків. 

 

4. Радіозвʼязок не зараховується обом кореспондентам, якщо у 

позивному, контрольному номері чи діапазоні допущена хоча б одна помилка 

або час проведення зв'язку розходиться більш, як на 2 хвилини.  

 

5. Переможці в особистому та командному заліках нагороджуються 

дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

 

 

 

Начальник управління  

позашкільної, професійної  

(професійно-технічної), 

вищої освіти та правового 

забезпечення                                                                  Сергій РИБАЛКО 



Додаток  

до Положення про проведення 

відкритих заочних змагань 

Полтавської області 

з радіозв’язку на коротких хвилях 

(пункт 2 розділ ІІІ) 

 

 

Титульний аркуш звіту про участь у відкритих заочних змаганнях Полтавської 

області з радіозв’язку на коротких хвилях  

 

Належність радіостанції 

Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
 

UR4HWF PO-01 1 Діапазони 

Позивний Умовне позначення 

області 

Категорія 3,5; 7,0 МГц 

 

Звіт 

учасника відкритих заочних змагань Полтавської області 

з радіозв’язку на коротких хвилях 
 

„___” ___________ 20___ р. 
 

Оператори 1 2 

Прізвище   

Ім’я   

По-батькові   

Рік 

народження 

  

Спортивне 

звання, 

розряд 

  

Особистий 

позивний 

  

 

Тренер: _________________________ 
(Прізвище, ініціали) 

 

Адреса колективної радіостанції:  

E-mail:   
 

Спортивні результати 

Заявлено радіозв’язків:  
 

Свідчу, що в цих змаганнях повністю дотримувався (лася) вимог 

Регламенту аматорського радіозв'язку, Правил і Положення про змагання. 

 

 

____________________ 



Додаток 2 

до Положення про проведення 

відкритих заочних змагань 

Полтавської області 

з радіозв’язку на коротких хвилях 

(пункт 2 розділ ІІІ) 

 

 

Звіт 

учасника відкритих заочних змагань Полтавської області 

з радіозв’язку на коротких хвилях 

 

 

Час 

закінчення 

радіозвʼязку 

Діапазон Позивний 

прийнятого 

кореспондента 

 

Переданий 

номер 

Прийнятий 

номер 

1502 70 UR6GWG 101001 141004 

 

 

Зразок запису звіту 

 
1502 70 UR6GWG 101001 141004 

1504 70 UR4EYN 101002 131012 

1505 70 UR4IWZ 142003 181007 

1507 70 UT1AM_ 142004 651059 

............................ 

1658 35 UR4XWN 142072 101040 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 


