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вiдкритих змаганьПро пiдсумки проведення обласного етаIIу ВсеукраТнських
учнiвсъкоТ молодi з радiозв'язку на коротких хвилях (online)

На викоЕання наказу директора департаменry освiти i науки flонецькоТ
облдержадмiнiстрацii вiд П.а6.2а21 J\Ъ \7Зl|6З-21-ОД оПро проведеннl{
обласного етапу Всеукраiнських вiдкритих змаганъ yтHiBcbKoi молодi з

радiозв'язку на коротких хвилях)), з метою популяризацii та подапьшого
розвитку радiоспорту,.Щонецьким обласним центром технiчноi творчостi дiтей та
rонацтва 01 червня 202\ року було шроведено обласний етап ВсеукраТнських
вiдкритих змагань учнiвськоТ молодi з радiозв'язку на коротких хвилях (online)
(далi - Змагання).

У Змаганнях взяли ).часть 5 команд (аматорських радiостанцiй)
учасникiв) та 10 спостерiгачiв, якi представляли Донецъкий обпасний центр
технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, Комуналъний закJIад <<Мiсъкий I_{eHTp

науково-технiчноi творчостi учнiвськоТ молодi м. Марiуполя>>, KpaMaTopcblc}*
загаJIъноосвiтню шкоJý/ I-III ступенiв Nq 2 Краматорськоi мiсъкоi ради ЩонецъкоТ
областi, Комунальний заклад <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янськаD, .Щонсъкий
заклад загаJIъноi середнъоi освiти I-III сцrпенiв ВолновасъкоТ мiсъкоi
територiальноi громади .Щонецькоi областi.

Учасники змагалися у двох про|рамах:
група А: команди кодективних радiостанцiй * два дiапазони з багатьма

у{асниками у вiцi до 18 poKiB;
група С: спостерiгачi - два дiапазони.
Вiдповiдно до рiшення Головноi суддiвськоi колегii

НАКАЗУЮ;

1. Нагородити дипломом I ступеня Щонецького обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва:

Вадима Вiлiryру, учасника команди радiостанцiТ <{IR7IWW> KpaMaTopcbKoi
загаJIьноосвiтньоi школи I-III сryпенiв N9 2 КраматорськоТ MicbKoi ради
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.Щонецъкоi областi, в групi А: команди колективних радiостанцiй - два дiапазони
з багатьма учасниками у Biui до 18 poKiB;

Ярослава Москалюка, учасника команди радiостанцii' (IIR7IWW)
КраматорськоТ загалънооовiтнъоi школи I-III ступенiв JtГs 2 Краматорськоi мiсъкоi
ради fiонецькоi областi, в групi А: команди колективних радiостанцiй - два
дiапазони з багатьма учасниками у вiцi до 18 poKiB;

Ярослава Украiнця, учасника команди радiостанцiТ (LIR7IWWD
Краматорсъкоi загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Гч 2 Краматорськоi мiсъкоТ

ради ,ЩонецькоТ областi, в групi А: команди колективних радiостанцiй - два
дiапазони з багатъма учасниками у вiцi до 18 poKiB;

Щiану Таранюк, вихованку !онецъкого обласного центру технiчноi
творчостi дiтей та юнацтва, в групi С: спостерiгачi - два дiапазони у вiцi до 18
poKiB;

Мiлану Брянцеву, вихованку 
'Щонецького 

обпасного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва, в групi С: спостерiгачi - два дiагrазони у вiцi до 18
poKiB;

комапду рад iocTa нцii <<UR7IWW> Краматорськоi загаJIьноосвiтньоi школи
I-III ступенiв J\b 2 КраматорсъкоТ MicbKoi ради Щонецькоi областi (керiвник
команди Володимир Новицький).

2. Нагородити дипломом II ступеня !онецъкого обласного центру технiчноТ
творчост1 дlтеи та юнацтва:

Iллю Гриrценка, учасника команди радiостанцiТ (t R7IY, U> Комунального
закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>), в групi А: команди
колективних радiостанцiй - два дiапазони з багатъма у{асниками у вiцi до 18
poKiB;

Михайла Балкового, у{асника команди радiостанчiТ (t R7IYU)
Комунального закJIаду <<Сташцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>>, в групi А:
команди колективних радiостанцiй - два дiапазони з багатьма учасниками у вiцi
до 18 poKiB;

fiанiiла Свпака, учня Щонського закладу загалъноi середньоТ освiти I-
III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiалъноТ громади lонецькоi областi, в
групi С: спостерiгачi - два дiапазони у вiцi до 18 poKiB;

Олександра Новика, учня ,Щонського закладу загаJIъноi середньоТ освiти I-
III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiалъноi громади Щонецькоi областi, в
групi С: спостерiгачi - два дiапазони у вiцi до 18 poKiB;

команду радiостанцii <<UR7IYU> Комуналъного закладу кСтанцiя юних
TexHiKiB м. Слов'янська> (керiвник команди Роман Шаповалов).

3. Нагородити дипломом III ступеня fiонецъкого обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва:

Щанiiла Харченка, )iчасника команди радiостанцiТ (US8IZM> Комунального
закладу <<Мiський Щентр науково-технiчноТ творчостi учнiвськоТ молодi
м. Марiуполя>, в групi А: команди колективних радiостанцiй - два дiапазони з
багатъма учасниками у вiцi до 18 poKiB;
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fiмитра Коменданта, )п{асЕика комаЕди радiостанцii (US8IZM>
Комуналъного закпаду <<Мiський Щентр Еауково-технiчноТ творчостi y.lHiBcbKoi
молодi м. MapiyцoJuD), в групi А: команди колективних радiостанцiй - два
дiапжони з багатьма учасниками у вiцi до 18 poKiB;

Кирила Сеушiна, учасника команди радiостанцii <US 8lZ};Д>> Комуналъного
закJIаду <<Мiський Центр науково-технiчноТ творчостi yrHiBcbKoi молодi
м. МарiупоJuD), в грулi А: команди колективнlш радiостшrцiй - два дiапазони з
багатьма учасниками у вiцi до 18 рокlв;

Свгена Пелiха, учня КраматорсъкоТ загаJIъноосвiтнъоi школи I-III стугrенiв
Jtlb 2 КраматорськоТ MicbKoT ради ,ЩонецькоТ областi, в грулi С: сuостерiгачi - два
дiапазони у вiцi до 18 poKiB;

Микиry Однолька, )пrш{ Краматорськоi загаJIьноосвiтньоТ школи I-
III ступенiв J\} 2 Краматорсъкоi MicbKoi ради Щонецъкоi областi, в групi С:
спостерiгачi * два дiапазониу вiщi до 18 poKiB;

команду ралiостанцii <<US8IZM> Комунального закJIаду <<Мiський Щентр
науково-технiчtlоi творчостi учнiвсъкоi молодi м. МарiупоJIlD> (керiвник команди
Валерiй Катков).

4. Нагородити грамотами ffонецького обласного центру технiчноi творчостi
дiтей та юЕацтва керiвникiв команд за пiдготовку rrереможцiв та призерiв
обласного етапу ВсеукраiЪських вiдкритих змагаЕь уrнiвськоТ молодi з

радiозв'язку на коротких хвилях (online):
Ва-тrерiя Каткова, керiвника ryртка комунrLгIьного закладу <<Мiсъкий Щентр

науково-технiчноi творчостi уrнiвсъкоi молодi м. MapiyпoJuDi ;

Володимира Новицького, керiвника ryртка Краматорсъкоi
загzшьноосвiтньоТ школи I-III сryленiв }lb 2 КраматорськоТ MicbKoi ради
ЩонецькоТ областi;

Романа IIТагrовалова, керiвника ryртка комунilJIъного закладу <<Станцiя юних
TexHiKiB м. Слов'янськD}.

5. Нагородити грамотами flонецъкого обласного центру технiчноТ творчостi
дiтей та юнацтва TpeнepiB спостерiгачiв за пiдготовку переможцiв та призерiв
обласного етагrу Всеукраiнсъких вiдrqритих змагань yrHiBcbKoT молодi з

радiозв'язку на KopoTKIiD( хвилях(опliпе):
Михайла Горобця, керiвника aмaTopcbKoi радiостанцii UT3IWW Щонсъкого

ЗакJIаДу загаJIьноТ середньоТ освiти I-III сryгrенiв Волноваськоi мiсъкоi
територiальноi |ромади ЩонецъкоТ областi ;

Свiтлану ýолгополову, керiвника аматорсъкоi радiостанцii UX8IXX
,Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;

ВолоДимира Новицького, керiвника аматорсъкоТ радiостанцiТ UR7IW\M
КраматорськоiзагаJIъноосвiтнъоТшколи I-III ступенiвNs 2 КраматорсъкоiмiсъкоТ
ради,Щонецъкоi областi.
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б. Вiдзначити подякою ýонецьttого обласног0 центру технiчноТ творчостi
дiтей та юнацтва за якiсне суцдiвство обласнопо етапу ВсеукраiЪськрtх вiдкритих
змаганъ yrHiBobKoi молодi з радiозв'я.*у на коротких хвипях (online):

Микояу ,Щолгопопова, суддю з радiоспорry нацiона.lrьноi категорii;
Юрiя Хýкова, спортивного суддю з радiоспорту першоi категорiТ;
Сергiя Поспелова, суддю з радiоспорry.

7. Контролъ за виконанIuIм Haкztзy зrtпишаю за собою

В.о. директора Олександр ЯКУБОВСЬКРЙ


