ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003, тел. 64-92-12, факс 64-82-85
web: http://www.guon.at.ua/, e-mail: uon@osvita-cherkasy.gov.ua, код ЄДРПОУ 02141265

01.03.2018 №02/11-02/494

На № ___________від___________
Керівникам
органів
управління
освітою, об’єднаних територіальних
громад,
директорам
закладів
позашкільної освіти

Про
відкриті
заочні
змагання
з радіозв’язку на коротких хвилях
на Кубок Українського державного
центру позашкільної освіти
Відповідно до Календарного плану Всеукраїнських масових заходів
з радіоспорту Українського державного центру позашкільної освіти на 2018 рік,
Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових заходів комунального
закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді Черкаської обласної ради” на 2017-2018 навчальний рік, затвердженого
управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації,
21 березня 2018 року з 15.00 до 16.59 за київським часом будуть проходити
відкриті заочні змагання з радіозв’язку на коротких хвилях на Кубок
Українського державного центру позашкільної освіти, у рамках яких буде
проведено обласний залік серед радіостанцій закладів освіти області.
Умови проведення Всеукраїнських масових заходів з радіоспорту на
сайті: http://ur6gwz.at.ua.
Просимо сприяти участі команд колективних та (або) індивідуальних
радіостанцій закладів освіти вашого підпорядкування у вищезазначених
змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях.
Додаток: на 5 арк. в 1 прим.
Заступник начальника

Малород 33-34-08
Шевченко 64-31-40

О.І.Сімушіна
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Додаток
до листа управління
освіти і науки Черкаської
облдержадміністрації
01.03.2018 №02/11-02/494
ПОЛОЖЕННЯ
про відкриті заочні змагання учнівської молоді України
з радіозв’язку на коротких хвилях
Відкриті змагання з радіозв’язку на КХ на кубок Українського державного
Центру позашкільної освіти – 21 березня.
1. Час проведення змагань
Змагання проводяться з 15.00 до 16.59 за київським часом.
2. Мета змагань
Метою змагань учнівської молоді України з радіозв’язку на коротких
хвилях є:
- популяризація радіозв’язку на коротких хвилях серед учнівської
молоді;
- підвищення рівня патріотичного виховання, підготовка до служби
в Збройних силах України;
- активізація роботи колективних та індивідуальних дитячих
аматорських радіостанцій;
- підвищення технічної та операторської майстерності юних
радіоспортсменів.
3. Програма змагань
3.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості
радіозв’язків між радіостанціями та спостережень за їх роботою.
3.2. Вид радіозв’язку – телефон (SSB). Кількість переходів з діапазону
на діапазон для всіх учасників – не більше 10. Здійснювати перехід з діапазону
на діапазон дозволяється не раніше 5 хвилин попереднього переходу.
3.3. Частоти для роботи: 3600 – 3650, 7060 – 7100 кГц.
4. Учасники змагань
4.1. У змаганнях беруть участь:
команди колективних радіостанцій;
оператори індивідуальних радіостанцій до 18 років включно;
оператори індивідуальних радіостанцій старше 18 років;
команди колективних спостережних пунктів;
радіоспостерігачі;
іноземні учасники.
4.2. Вік операторів колективних радіостанцій, спостерігачів – до 18 років включно.
4.3. До складу команди колективної радіостанції входять від 2 до 5 операторів.
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5. Умови проведення змагань
5.1. Загальний виклик у змаганнях – «Всім ЮТ!»
5.2. 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). Повторні зв’язки дозволяються на різних діапазонах
у кожному турі.
5.3. Потужність передавача – згідно «Регламенту аматорського зв’язку
України» (відповідно категорії радіостанції). У відкритих змагання з
радіозв’язку на КХ на кубок Українського державного Центру позашкільної
освіти потужність передавача не повинна перевищувати 100 Вт. Забороняється
використання двох та більше передавачів.
5.4. Тривалість змагань: 2 години (чотири тури по 30 хвилин).
5.5. Спостереження за однією і тією ж радіостанцією дозволяється один
раз за змагання та на різних діапазонах. Для спостерігачів двостороннім
спостереженням вважається, коли прийняті обидва позивні та обидва
контрольні номери. Одностороннім – обидва позивні та контрольний номер
одного з кореспондентів. Позивний кореспондента, чий номер прийнято,
обов'язково записується першим.
5.6. Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:
якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;
при перекрученні контрольного номера, позивного або діапазону в
одного з кореспондентів;
при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.
5.7. Учасник знімається з заліку:
при несвоєчасній відправці звіту;
при відсутності титульної сторінки звіту;
при відсутності відомостей про належність радіостанції (додаток 1);
при відсутності у звіті прізвищ учасників;
за порушення вимог дійсного Положення, «Правил змагань з
радіоспорту» та «Регламенту аматорського радіозв'язку України».
6. Звітність
6.1. Звіт Головній суддівській колегії подається у електронному вигляді
через електронну пошту в форматі cabrillo або за зразком додатку 1, набраному
у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки). Файл
обов’язково повинен мати в назві позивний радіостанції та дату проведення
змагань.
6.2. Звіти надсилаються на адресу Головної суддівської колегії не
пізніше 7 днів після закінчення змагань. Термін подачі звіту рахується з першої
календарної доби після дня проведення змагань.
6.3. Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості
проведених зв’язків.
7. Організація, керівництво та суддівство змагань
7.1. Організація змагань та керівництво ними покладається на
лабораторію приймально-передавальних пристроїв УДЦПО.
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7.2. Безпосереднє проведення змагань здійснює суддівська колегія,
склад якої формує координаційно-методична рада з радіоаматорства, і
затверджує директор УДЦПО.
8. Визначення переможців
8.1. На змаганнях підводиться підсумок по кожній групі окремо.
Розподіл команд колективних та операторів індивідуальних радіостанцій за
групами:
група А – два діапазони;
група В – два діапазони, дівчата;
група С – діапазон 7 МГц;
група D – діапазон 7 МГц, дівчата;
група E – діапазон 3.6 МГц;
група F – діапазон 3.6 МГц, дівчата;
група G – два діапазони, оператори індивідуальних радіостанцій до
18 років включно;
група H – діапазон 3.6 МГц, оператори індивідуальних радіостанцій
до 18 років включно.
Група заліку вказується в титульному листі звіту. При відсутності
помітки про групу заліку команда автоматично переводиться в групу А.
8.2. Першість серед областей, АР Крим, мм. Києва та Севастополя –
тільки в змаганнях на кубок УДЦПО за сумою очок, набраних умовною
збірною командою з 5-ти колективних і однієї індивідуальної радіостанції з
оператором до 18 років включно. Склад умовної збірної визначається
суддівською колегією за кращими результатами.
8.3. Першість підводиться незалежно від кількості учасників у групі.
8.4. Підрахунок очок проводиться незалежно від діапазону. За зв'язок
нараховується 2 очка, з новою областю – 10 очок. Очки нараховуються на
кожному діапазоні. За нового кореспондента нараховується 5 очок один раз за
тур.
За двостороннє спостереження нараховується 3 очки, за одностороннє –
1 очко.
8.5. Переможець з радіозв'язку визначається за сумою очок.
При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за
меншою кількістю проведених радіозв’язків.
9. Нагородження
9.1. Переможці змагань – команди та члени команд, оператори
індивідуальних радіостанцій до 18 років включно, нагороджуються дипломами
відповідного ступеню з зазначенням позивного радіостанції, зайнятого місця,
прізвищ та імен учасників.
9.2. Всі учасники змагань нагороджуються свідоцтвами (в
електронному вигляді) суддівської колегії з зазначенням позивного
радіостанції, зайнятого місця, прізвищ та імен членів команди.
9.3. При наявності фінансування призери змагань нагороджуються
цінними призами або відповідною грошовою премією.
10. Термін дії положення
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Дане положення діє до прийняття нового.
11. Організаційні питання
За довідками звертатись:
за телефоном: (0552) 32-45-52 - Бала Олександр Володимирович
моб.тел. 050-396-21-44
E-mail: ur6gwz@ukr.net
через колективну радіостанцію: UR6GWZ.
12. Звіти надсилати на адресу:
E-mail: ur6gwz@ukr.net
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Додаток 1
до Положення про
відкриті заочні
змагання з радіозв’язку
на КХ на Кубок УДЦПО
Належність радіостанції
__________________________________________________________________
Позивний

Умовне позначення
області
(наприклад, HE-01)

Категорія

Група

Звіт
учасника відкритих змагань з радіозв’язку на КХ
__________________________________________
"___" _______________ 201__р.
Оператори
1
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Рік народження
Спортивне
звання,
розряд
Особистий позивний

2

3

Тренер: ___________________________________________
Адреса
колективної
________________________________________
E-mail:

радіостанції:

Спортивні результати
Заявлено радіозв’язків ______.
Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог Регламенту
аматорського радіозв'язку, Правил і Положення про змагання.
1502 70 UR6GWG 101001 141004
1504 70 UR4EYN 101002 131012
1505 70 UR4CWE 142003 181007
............................

7

1658 35 US4EWY 142072 101010

