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Відповідно до Положення про управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням
голови Волинської обласної державної адміністрації від 14 лютого 2018 року
№ 101, з метою популяризації науково-технічної творчості серед дітей та
учнівської молоді, виявлення талановитих дітей, збільшення мережі гуртків
науково-технічного напряму в закладах освіти області, стимулювання росту
спортивної майстерності учасників

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про обласні відкриті змагання учнівської молоді

зі спортивної радіопеленгації, що додається.

?

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації від 14 березня 2014 року
№ 128 «Про затвердження Положення про проведення обласних змагань
учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації», зареєстрований в Головному
управлінні юстиції у Волинській області 26 березня 2014 року за № 17/1367.
3. Головному спеціалісту відділу дошкільної, загальної середньої та вищої
освіти управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації Малащук О.Г. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській
області.
4. Дату, місце проведення, строки подачі попередніх заявок, склад
організаційного комітету, кошторис витрат змагання щорічно визначати окремим
наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника
управління Соломіну Т.І.

Начальник управління

Стельмащук 712 363

Л. ПЛАХОТНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації

іе л п и л

№ /^ 5/

ПОЛОЖЕННЯ
про обласні відкриті змагання учнівської
молоді зі спортивної радіопеленгації

І. Загальні положення

Е Це положення визначає порядок організації та проведення обласних
відкритих змагань учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації (далі Змагання).
2.

Дане

Положення

розроблене

відповідно

до

Положення

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 листопада 2017 року
№ 1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2017 року за
№ 1471/31339 (далі - Положення).

про
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II. Мета і завдання

1. Змагання проводяться з метою розвитку спортивної радіопеленгації на
Волині як ефективного засобу підвищення ролі науково-технічної творчості у
всебічному гармонійному розвитку творчої особистості.
2. Основними завданнями Змагань є:
пошук та підтримка технічно обдарованої учнівської молоді;
стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку
учнів та молоді, зростання їх спортивно-технічної майстерності та задоволення
потреб у творчій самореалізації;
популяризація науково-технічної творчості серед дітей та учнівської
молоді;
збільшення мережі гуртків науково-технічного напряму в закладах освіти
області;
визначення серед учасників найсильніших команд Волині для подальшої
участі у всеукраїнських масових заходах з науково-технічного напряму;
організація змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків
здорового способу життя.

III. Умови проведення Змагань

1. Змагання проводяться в три етапи:
I етап - на базі закладів системи освіти, за результатами якого з переможців
формується команда для участі в наступному етапі;
II етап - районний (міський) та в межах об’єднаних територіальних громад,
за результатами якого з переможців формується команда для участі в
наступному етапі;
III етап - обласний.
2. Персональний склад організаційних комітетів (далі - оргкомітети)
І етапу затверджують керівники закладів системи освіти незалежно від їх

підпорядкування, типів і форм власності.
3. Персональний склад оргкомітетів II етапу затверджують районні (міські)
органи

управління

освітою,

органи

управління

освітою

об’єднаних

територіальних громад.
4. Персональний склад оргкомітету III етапу затверджує управління освіти,
науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.
5.

Персональний склад головної суддівської колегії затверджують

оргкомітети відповідних етапів згідно з програмами проведення Змагань.
6. Програму (розклад) проведення І-ІІІ етапів Змагань розробляє та
затверджує відповідний оргкомітет.

IV. Учасники Змагань

1.

Оргкомітети

І-ІІІ

етапів

забезпечують

підготовку

технологічної документації, створюють безпечні умови для

технічної

і

виконання

програми Змагань.
2. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді до організації та
проведення III етапу Змагань може залучати заклади загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, використовувати їх
матеріально-технічну базу, технічну та технологічну документацію цих
закладів (за згодою).
3. Оргкомітети

І-ІІІ етапів забезпечують

проживання, харчування,

транспортне і культурно-екскурсійне обслуговування учасників Змагань
відповідно до їх попередніх заявок за умови наявності фінансування (шляхом
досягнення попередніх домовленостей з постачальниками послуг).
4. Для участі в Змаганнях до оргкомітету відповідного етапу подаються
попередні заявки. Попередні заявки на участь у Змаганнях подаються на
електронну адресу визначену оргкомітетом відповідного етапу. До змагань
допускаються команди (учасник), які підтвердили свою участь у встановлений
строк.
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Оригінали заявок та інші документи подають керівники команд у день
приїзду на Змагання.
5. Команди, які вчасно не подали заявки у встановлені оргкомітетом
строки, до участі у Змаганнях не допускаються.
6. Учасниками І етапу Змагань є учні (вихованці) закладів системи освіти
незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності.
7. Учасниками II етапу Змагань є команди сформовані закладами системи
освіти, із числа переможців попереднього етапу;
Учасниками III етапу Змагань є учні (вихованці) закладів освіти області,
які входять у збірні команди районів (міст), об’єднаних територіальних громад,
а також команди, які отримали офіційні запрошення від оргкомітету.
8. До складу команди входять учасники:
молодша вікова категорія - два учасники (хлопець і дівчина віком
14-15 років включно, який визначається станом на перше січня поточного
року);
старша вікова категорія - два учасники (хлопець і дівчина віком
16-18 років включно, який визначається станом на перше січня поточного
року);
Кількісний склад команди 5 осіб: 4 учасники та керівник команди.
9. Члени команди можуть мати єдину форму із зображенням назви
команди або її символіки.

V. Програма, місце та строки проведення Змагань

1.

Програма проведення Змагань на всіх етапах передбачає особисту та

командну першість по таких вправах:
пошук передавачів в діапазоні 3,5-3,6 мегагерц (далі мГц);
пошук передавачів в діапазоні 144-146 мГц.
Довжина дистанції для:

молодшої вікової групи - 3-4 кілометри;
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старшої вікової групи

- 5-7 кілометрів;

кількість передавачів «лис»:
для молодшої вікової групи - 3;
для старшої вікової групи - 4;
контрольний час:
для молодшої вікової групи - 120 хвилин;
для старшої вікової групи - 120 хвилин;
учасники стартують на момент початку роботи радіопередавача № 1.
2. В програму Змагань включається спортивне

радіоорієнтування, яке

передбачає:
радіоорієнтування в діапазоні 3,5 мГц (вільний пошук);
юнаки і дівчата молодшої вікової категорії ведуть пошук 4-5 контрольних
пунктів (далі КП), довжина дистанції 3-4 кілометри;
юнаки і дівчата старшої вікової категорії ведуть пошук 5-8 КП, довжина
дистанції 5-7 кілометрів.
3. На старті учасник Змагань отримує карту на якій позначено (нанесено)
старт, фініш і номінальне розташування мікропередавачів.
4. Передавачі (крім фінішного) розміщуються на місцевості близько до їх
номінального розташування, позначеного на карті кружечком.
5. Усі передавачі, крім фінішного, мають малу потужність, тож сигнал
можливо чути лише поблизу місця розташування антени.
6. Усі передавачі здійснюють безперервну подачу сигналу.
7. Сигнал має бути чітко чутно у зоні його номінального розташування,
позначеного на старті, а також з відстані ЗО метрів від місця його фактичного
розташування на місцевості.
8. В програму Змагань включається спринт, який передбачає:
пошук групами КП за два круги з проміжним стартом і фінішем на
діапазоні 3,5 мГц;
на першому крузі передавачі працюють повільно, а на другому крузі з
прискоренням;
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радіопередавачі працюють в 12-ти секундному циклі з проміжним фінішем
і стартом на різних частотах;
кількість передавачів необхідних для знаходження спортсменами повинна
відповідати наступній кількості: юнаки і дівчата молодшої вікової категорії
ведуть пошук 6 КП, юнаки і дівчата старшої вікової категорії - 8 КП.
9. Категорично забороняється втручання сторонніх осіб у перебіг Змагань.
10. Під час Змагань вихід в район розташування дистанції представникам
команд, тренерам та іншим учасникам, крім тих, що стартували, заборонений.

VI. Документація Змагань

1. Для участі в Змаганнях керівники команд подають до головної
суддівської колегії такі документи:
заявка про участь у відкритих змаганнях учнівської молоді зі спортивної
радіопеленгації (відповідно до вимог пункту 4 розділу IV цього Положення)
(додаток 1);
копію свідоцтва про народження (документи, що посвідчують особу) або
інших офіційних документів, які дають змогу визначити вік учасника;
2. Керівник команди є відповідальним за наявність у кожного з учасників
форми первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину,
яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року
№ 435, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за
№ 990/23522.
3. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про
захист персональних даних».

VII. Оцінювання Змагань

1. Виступи учасників (команд) під час проведення Змагань оцінює
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головна суддівська колегія.
2. Допуск до участі в Змаганнях надає головна суддівська колегія
відповідного етапу після перевірки наявності та правильності оформлення
необхідних документів.
3. Головна суддівська колегія складається з трьох і більше членів, які
визначають голову. Голова отримує протоколи на суддівство, відповідає за
заповнення протоколів та корегує роботу з оргкомітетом заходу.
4. В разі необхідності до суддівства можуть залучатися представники
команд (за згодою).
5. Результати не зараховується учасникам Змагань у випадку:
перевищення контрольного часу;
втрати талонів, відміток;
зняття за порушення Правил чи Положення про проведення змагання.

VIII. Оскарження рішень

1. У разі виникнення спірних питань під час Змагань остаточне рішення
приймає головний суддя відповідного етапу.
2. За бажанням учасника Змагань рішення головного судді оскаржується у
письмовому вигляді і подається до апеляційної комісії, що створює оргкомітет
на кожному етапі Змагань відповідно. До складу апеляційної комісії входять
представники оргкомітету, головної суддівської колегії, команд.
3. Рішення апеляційної комісії приймається колегіально, більшістю
голосів, оформлюється протоколом та повідомляється скаржнику.

IX. Визначення та нагородження переможців

1. Результати особистої та командної першості визначаються відповідно
до програми проведення Змагань.
2. Переможці в особистій першості Змагань в комплексному заліку і у
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кожному діапазоні визначаються для кожної групи окремо серед хлопців та
дівчат за найбільшою кількістю знайдених передавачів в діапазоні, а для
учасників, які мають однакову кількість знайдених передавачів - за найменшою
кількістю часу, витраченого на їх пошук в межах контрольного часу.
3. Учасники, які посіли І, II, III місця в особистій першості,
нагороджуються дипломами, за можливості призами, медалями, іншими
додатковими нагородами.
4. Командна першість визначається за найбільшою сумою знайдених
передавачів, набраних членами команди
мають

однакову

кількість

(згідно з заявкою). Якщо команди

знайдених

передавачів

(лисиць),

визначається за найменшим часом, показаним учасниками

першість

в комплексному

заліку в межах контрольного часу.
5. Команди, які посіли І, II, III місця в командній першості,
нагороджуються дипломами, за можливості призами, кубками, іншими
додатковими нагородами.
6. Керівники, команди яких посіли І, II, III місця в командній першості,
нагороджуються грамотами.

X. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Змагань

Проведення Змагань (у тому числі залучення кваліфікованих працівників
закладів освіти для проведення майстер-класів, організації роботи головної
суддівської колегії, придбання нагородних матеріалів та здійснення інших
витрат) здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах
на

відповідний

рік та

інших

джерел

фінансування,

не

заборонених

законодавством.

Заступник начальника

Т. СОЛОМІНА

Додаток 1
до Положення про обласні відкриті
змагання учнівської молоді зі
спортивної радіопеленгації
пункт 1 розділ VI
Заявка
про участь у відкритих змаганнях учнівської молоді
зі спортивної радіопеленгації
від_______________________________________________________

Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника
гуртка,
вчителя

Повна назва
гуртка, який
відвідує
учасник

Заклад освіти,
клас

№
з/п

Дата
народження

Прізвище, ім’я
учасника

(назва закладу системи освіти, району, міста, об’єднаної територіальної громади)

1
2
3
4
5
6
7
8

Керівник команди

__________/ ____________________
(підпис)

Начальник

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

___________/ _________________________
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Заступник начальника

Т. СОЛОМІНА

