
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора 

Донецького обласного 

центру технічної творчості 

дітей та юнацтва 

20.05.2019  №  47 

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо умов проведення обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки ) зі спортивній 

радіопеленгації. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Обласний етап Всеукраїнських відкритих заходів учнівської молоді 

(молодші юнаки, старші юнаки) зі спортивної радіопеленгації (далі – Змагання) 

проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із 

спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед 

дітей та учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.11.2017 № 1468, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

05.12.2017 за № 1471/31339. 

1.2. Змагання проводяться з метою: 

• підвищення майстерності учнівської молоді та керівників гуртків 

спортивно-технічного профілю; 

• визначення найсильніших та кращих юнацьких команд області для їх 

участі у Всеукраїнських відкритих змаганнях серед дітей та учнівської молоді зі 

спортивній радіопеленгації; 

• формування в учасників високої патріотичної свідомості; 

• популяризація спортивно-технічних виду спорту серед дітей та учнівської 

молоді (далі – учасники); 

• організація оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля учасників, 

формування у них навиків здорового способу життя. 

 

2. Строки і місце проведення Змагань 

2.1. Змагання проводяться з 29.05.2019 по 30.05.2019 за адресою: Донецька 

область, Лиманський р-н, с. Торське, т/б «Лісова». 

 

3. Організація та керівництво проведення Змагань 

3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Змагань 

здійснюється організаційним комітетом, склад якого затверджується 

директором департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації. 



3.2. Суддівство Змагань здійснює Головна суддівська колегія, склад якої 

затверджується директором департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації. 

3.3. Витрати, пов’язані з участю команд у Змаганнях (проїзд, оплата житла, 

харчування учасників, тренерів, суддів), здійснюються за рахунок організації, 

що відряджає.   

3.3. До суддівства на стартах залучаються судді, що приїжджають у складі 

команд. 

 

4. Учасники Змагань 

4.1. До участі у Змаганнях запрошуються команди закладів позашкільної 

освіти Донецької області, а також організації, які отримали виклик від 

організаційного комітету. 

4.2. До складу команди входять 11 осіб:  

- 10 учасників до 19 років (включно) у трьох категоріях: 

• молодші Х/Д (2007 р. – 2011 р.); 

• старші Ю/Д (2000 р.- 2006 р.); 

• новачки. 

- Тренер-керівник команди, який несе відповідальність за життя та 

здоров’я членів команди в дорозі і під час проведення заходу. 

4.3. Команди мають право виставити учасників в особистому заліку. 

4.4. Учасники молодшої вікової групи можуть виступати за старшу при 

наявності дозволу від лікаря. 

 

5. Характер заходу 

5.1. Змагання особисто-командні. 

 

6. Програма (розклад) проведення Змагань 

29 травня: 

До 11.00 – заїзд та реєстрація учасників (мандатна комісія); 

11.00 – 11.30 – засідання суддівської колегії та представників команд; 

11.30 – 12.00 – відкриття Змагань; 

13.00 – старт Змагань з радіоорієнтування, пошук мікропередавачів в 

діапазоні 3,5 МГц; 

17.00 – засідання суддівської колегії та представників команд; 

18.00 – перевірка радіоапаратури. 

 

30 травня:  

10.00 – старт Змагань, пошук контрольних пунктів у діапазоні 3,5 МГц; 

14.00 – нагородження переможців. Закриття Змагань; 

15.00 – від’їзд учасників Змагань. 



 

7. Параметри дистанції  

7.1. Радіоорієнтування. Дистанція за вибором: 

• старші юнаки – 7 мікропередавачів (3-4 км); 

• старші дівчата – 6 мікропередавачів (2-3 км); 

• молодші хлопці – 5 мікропередавачів (2-3 км);  

• молодші дівчата – 4 мікропередавача (1,5-2 км); 

• новачки – 3 мікропередавача (1,5 км). 

Контрольний час – 80 хвилин. 

7.2. Класика. Пошук передавачів («лисиць») в діапазоні 3,5 МГц: 

• старші юнаки та дівчата – 4 «лисиці»; 

• молодші хлопці та дівчата, новачки – 3 «лисиці». 

Контрольний час 120 хвилин. 

 

8. Безпека та підготовка місць проведення Змагань 

8.1. Підготовка місць проведення Змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 « Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

8.2. Персональну відповідальність за життя і здоров’я учасників у дорозі та 

під час проведення заходу покладається на осіб, які їх супроводжують. 

 

9. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

9.1. Особиста першість визначається для кожної вікової групи на окремій 

дистанції за найбільшою кількістю знайдених передавачів в межах 

контрольного часу, а для учасників, які мають однакову кількість знайдених 

передавачів, - за найменшою кількістю часу, витраченого на їх пошук в межах 

контрольного часу. 

9.2. Командна першість визначається за результатами 6 кращих учасників 

на кожній дистанції. Якщо команди мають однакову кількість знайдених 

передавачів, першість визначається за найменшим часом, показаним 

спортсменами в комплексному заліку в межах контрольного часу. 

9.3. Команда–переможець та команди-призери нагороджується кубками та 

дипломами Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва 

відповідних ступенів. 

9.4. Переможці та призери в особистій першості нагороджуються 

дипломами та медалями Донецького обласного центру технічної творчості 

дітей та юнацтва. 

9.5. Керівники команди-переможця та команд-призерів нагороджуються 

грамотами Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. 

 

10. Строки та порядок надання заявок на участь у Змаганнях  



10.1. Попередні заявки команд на участь у Змаганнях з зазначеною 

кількістю учасників надсилати на електронну адресу ukrdocttdu@ukr.net до 

24 травня 2019 року. 

10.2. Для участі в Змаганнях подаються наступні документи:  

• наказ про відрядження (направлення) команди; 

• заявка (додається); 

• свідоцтво про народження або паспорт учасника (завірена ксерокопія) чи 

інший офіційний документ, що дає змогу визначити вік учасника. 

 

11. Інші умови 

11.1. У разі виникнення під час проведення Змагань суперечливих питань, 

остаточне рішення приймає головний суддя. 

11.2. Члени команди можуть мати єдину форму із зображенням назви 

команди або її символіки. 

 

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо умов проведення обласного 

етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді (молодші юнаки, 

старші юнаки ) зі спортивній радіопеленгації підготовлені відділом спортивно-

технічної роботи Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва. 

 

 

 

Заступник директора з НВР      О.П. Калігаєва 

 

 

 

Методист відділу        В.Ф. Шестопалова 
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Додаток  

до Інформаційно-методичних 

рекомендацій 

 

 

З А Я В К А 

на участь команди __________________________________________________  

у обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді 

(молодші юнаки, старші юнаки) зі спортивної радіопеленгації 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

Вікова 

група 

Дата 

народження 

Навчальний 

заклад 

Спортивний 

розряд 

Дозвіл  

лікаря 

І. ОСОБИСТО-КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ 

1.   юн.ст.     

2.   дів.ст.     

3.   хл.мол.     

4.   дів.мол.     

5.   хл.нов.     

6.   дів. нов.     

ІІ. ОСОБИСТА ПЕРШІСТЬ 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

 

Тренер-керівник команди ______________________________________________ 
                                       (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада) 

 

 

 

 

 

Директор   _____________  ______________________________ 

М.П    (підпис)      (ПІБ) 

 


