
Звіт про проведену роботу на протязі 2021 року  

членів Відокремленого підрозділу «Ліги радіоаматорів 

 України» в Рівненській області. 

 2021 рік для нас був не менш насиченим, ніж 2020 рік. Не дивлячись на те , що весь 2021 рік 

пройшов у суспільстві під прапором боротьби з пандемією COVID-19, радіоаматори ВП ГО ЛРУ в 

Рівненській області добились хороших успіхів в радіоспорті.  

 В січні (23 січня) традиційно проходили Чемпіонати України  з радіоспорту. Ми приймали участь в 

телефонному та телеграфному турах. В телеграфному турі Сидоров Володимир (UX0KR)  зайняв призове 3 

місце в своїй підгрупі і завоював високе звання «Майстер спорту України». 

 

В кінці лютого 2021 року наша команда приймала участь в Кубку ТСОУ, що проходив у Воловці 

Закарпатської області. Від нашої області їздили спортсмени: Сидоров В.(UX0KR), Ткачук В.(UW5KW), 

Федчук М.(UR3KK), Єфіменко Ю.(UT1KT). Рівненчани зайняли четверте місце. 



 

 



 1 травня 2021 року в Кубку України на КХ малою потужністю телеграфом Ткачук Володимир 

(UW5KW) зайняв третє призове місце в своїй підгрупі і виконав норматив «Майстра спорту України». 

 

В престижних змаганнях CQ WPX CONTEST телеграфом, організатором яких є США, Сидоров Володимир 

(UX0KR), працюючи в підгрупі «всі діапазони-висока потужність» зайняв 1 місце в Україні. 



 

Ткачук Володимир(UW5KW), працюючи в підгрупі  «всі діапазони-мала потужність» зайняв 22 

місце в Україні. 

 

 19 червня 2021 року в діапазоні 50 мгц проходили змагання на Кубок України, організатором яких 

є УКХ комітет ЛРУ. Наша команда EM5K (Горець Ю., Сидоров В., Ткачук В.) виступила дуже вдало, 

завоювала 1 місце в своїй підгрупі і виборола сам кубок. 



  

 3 липня 2021 року команда EM5K виїжджала в Житомирську область, де приймала участь в 

«Польовому дні» на УКХ. Тоді ми зайняли 12 місце. 



 

 7-8 серпня 2021 року проходив Чемпіонат України на УКХ. Наша команда виступала з Кременця 

Тернопільської області. Склад команди: Ткачук Володимир, Сидоров Володимир, Єфіменко Юрій, Зощук 

Віталій. Тоді команда в своїй підгрупі зайняла 8 місце.  



 



4-5 вересня, а також 2-3 жовтня 2021 року проходили змагання на Кубок України на УКХ. Команда EM5K 

працювала з польових умов на Дівочих скелях Кременця. І в першому , і в другому турі наша команда 

зайняла 10 місце. 

  



 

 22 серпня 2021 року у нас в області вперше було проведено «Відкритий очний чемпіонат 

Рівненської області на коротких хвилях». Суддівство велось суддями національної категорії з м.Києва. 

Положення про змагання було опубліковано в інтернеті за місяць до дня проведення. Запрошувались всі 

радіоаматори, не лише нашої області, але всієї України. З рівненчан не злякались і прийняли участь в цих 

змаганнях слідуючі спортсмени: 

1. Сидоров Володимир(UX0KR) 

2. Єфіменко Юрій(UT1KT) 

3. Тарасович Павло(UT1KY) 

4. Панас Олег(UT3KW)  

Всі інші радіоаматори області, які себе вважають «контестменами», не змогли бути присутніми на цих 

змаганнях. Перше місце в чемпіонаті завоював Ковальчук Володимир з Глухова Сумської області. 

Чемпіоном області став Сидоров Володимир. 



 



 

27-28 листопада 2021 року відбувся CW WW DX Contest. Вже відомі результати цього тесту. Наш 

аматор Сидоров Володимир (UX0KR), працюючи лише в діапазоні 160 метрів телеграфом, зайняв у своїй 

підгрупі призове 3 місце в Україні. Він провів 792 QSO.     

 

11 грудня 2021 року в Києві має відбутись Звітно-виборна конференція  ГО «Ліга радіоаматорів 

України». Нашу область там будуть представляти Ткачук В.(UW5KW) і Сидоров В.(UX0KR). 

 

З 20 серпня по 31 грудня 2021 року з нашої області працює спеціальна станція EM30KUARL. До 

завершення роботи цієї радіостанції ще 24 дні, але вже можна підвести проміжні підсумки. Станом на 7 

грудня 2021 року проведено 9500 зв’язків. Підтверджено через LOTW 117 країн світу по диплому DXCC. 

Робота EM30KUARL ще триває. 

 

Хочу висловити щиру подяку тим радіоаматорам, які допомагали нам у роботі на протязі всього 

2021 року. Лише позивні сигнали: UX0KR, UR5KEK, UR5KCP, UR3KK, UT7KF, UR5KC, UT1KT, UT3KW, UT1KY, 

UY5BQ, UT5PZ, UR5XMM, UR5TEX, UY1AW, UT8AS, UT7AW, UX7UU, UT5UGW, US3UT, UR5CCC, UT9EZ, UT5EL, 

UT5ECZ. 

 

Голова ВП ГО ЛРУ в Рівненській області                  Ткачук Володимир (UW5KW)    

 

   




