
Додаток 1 до листа ПОЦТКУМ 

від 03.09.2018 № 01-14/315  

 

Порядок проведення обласної військово-патріотичної  гри  

«Петлюрівський вишкіл» - 2018    

 

Порядок проведення обласної військово-патріотичної гри 

«Петлюрівський вишкіл» складений відповідно до «Положення про обласну 

військово-патріотичну гру «Петлюрівський вишкіл», затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 

06.06.2017  № 254, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Полтавській області під № 162/2609 від 15.06.2017 року. 

  

1. Термін і місце проведення 

Обласна військово-патріотична гра «Петлюрівський вишкіл» (далі – гра 

«Петлюрівський вишкіл») проводиться у с. Вельбівка Гадяцького району на 

базі Дитячого оздоровчого табору «Горизонт» Гадяцької спеціалізованої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

у період з 28 вересня по 01 жовтня  2018 року. 

 

2. Керівництво грою «Петлюрівський вишкіл» 

2.1. Загальне керівництво грою «Петлюрівський вишкіл» здійснює 

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.  

Безпосередня  організація  та  проведення гри «Петлюрівський вишкіл» 

покладаються на Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, організаційний комітет та суддівську колегію (СК). 

2.2. Суддівська колегія формується Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації спільно з Полтавським обласним  центром туризму і 

краєзнавства учнівської молоді. 

  

3. Учасники гри  

3.1. До участі в обласній грі «Петлюрівський вишкіл» допускається по 

одній команді від міста, району, об’єднаної територіальної громади, 

навчального закладу обласного підпорядкування. 

3.2. Кількісний склад команди – 10 осіб: 8 учнів (з них не менше 2 дівчат) 

та 2 керівники.  

3.3 До участі в грі допускаються учні віком не старше 16 років станом 

на 1 вересня 2018 року, з датами народження після 1 вересня 2002 року. 

Учасники не повинні мати обмежень за станом здоров’я та навчатись за 

програмою основної медичної групи фізичної культури закладу освіти. 

3.4. Керівники команд призначаються наказами керівників органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних 

територіальних громад, закладів освіти. На них покладається відповідальність 

за збереження життя та здоров'я учасників гри. Один - керівник, другий - його 

заступник, який має бути фахівцем з певного виду конкурсу (змагання) та за 

потреби залучатися до суддівства за рішенням суддівської  колегії. 
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4. Документація та  терміни її  подання 

4.1. До 15 вересня  2018  року на електронну адресу Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства  учнівської  молоді 

poltavatourcenter@gmail.com надсилається письмове підтвердження участі 

команди в обласній грі «Петлюрівський вишкіл».   

4.2 До 20 вересня  2018  року на електронну адресу Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства  учнівської  молоді 

poltavatourcenter@gmail.com надсилається електронний варіант Іменної 

заявки (за наведеним нижче зразком): 

 

Електронний варіант Іменної заявки  

команди ______________________ (вказати назву),  

що представляє ______________________ (вказати територію)  для участі  

в обласній військово-патріотичній грі «Петлюрівський вишкіл» - 2018 

планує направити команду в такому  складі: 
 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

учасника 

Число,  

місяць, рік  

народження 

Навчальний  

заклад, клас 

Дозвіл лікаря на участь в 

обласній грі (підписи лікаря з 

печатками лікувального закладу) 

- навпроти прізвища кожного 

учасника 
1    Дозвіл лікаря в електронному 

варіанті  

не заповнюється 
 

 

 

Керівник команди                  _______________          ____________________________ 
         (№ мобільного телефону)             (прізвище, ім’я, по батькові ПОВНІСТЮ) 

Другий  керівник                ______________        ____________________________ 
                                                             (№ мобільного телефону)         (прізвище, ім’я, по батькові ПОВНІСТЮ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 До 20 вересня 2018 року на електронну адресу ПОЦТКУМ 

poltavatourcenter@gmail.com надсилається інформація про варіанти 

харчування керівників команд (за наведеним нижче зразком).  

Просимо врахувати, що розведення багать з метою приготування їжі 

на території Дитячого оздоровчого табору «Горизонт» суворо заборонено! 

 

 

 

 

 

mailto:poltavatourcenter@gmail.com
mailto:poltavatourcenter@gmail.com
mailto:poltavatourcenter@gmail.com
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Інформація  

про варіанти харчування керівників команд під час проведення обласної 

військово-патріотичної гри «Петлюрівський вишкіл» в с. Вельбівка 

Гадяцького району на базі Дитячого оздоровчого табору «Горизонт» 

 

 

4.4. 28 вересня 2018 року у день заїзду до Дитячого оздоровчого табору 

«Горизонт», до мандатної комісії подаються:  

– іменна заявка за встановленою формою (зразок нижче), затверджена 

керівниками органів управління освітою райдержадміністрацій, виконкомів 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорами закладів 

обласного підпорядкування з дозволом лікувального закладу на участь у 

змаганнях гри кожного учасника;  

– копія наказу про направлення команди на обласну гру «Петлюрівський 

вишкіл» та призначення керівників відповідальних за збереження життя і 

здоров’я дітей; 

– список на харчування дітей та проживання дітей і керівників команди 

закладу освіти, учасників обласної гри «Петлюрівський вишкіл» (зразок 

нижче); 

– паспорти учасників, яким на час відкриття обласної гри виповнилося 14 

років (як виняток, оригінали свідоцтв про народження), а для осіб молодших 14 

років - свідоцтва про народження учасників (оригінали або їх нотаріально 

завірені копії); 

– учнівські квитки або довідки з місця навчання з фотографією, завірені 

печаткою, що перекриває фотографію на одну  третину,  підписані  директором  

(керівником) навчального закладу за 2018-2019 навчальний  рік; 

– особисті медичні книжки (медичні картки) керівників з відміткою про 

допуск до роботи в навчальному закладі; 

– страхові поліси від нещасних випадків на усіх учасників, дійсні на час 

проведення змагань. 

 
ЗРАЗОК  ІМЕННОЇ  ЗАЯВКИ 

        

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник органу управління 

освітою райдержадміністрації,  

виконкому міської ради,  

об’єднаної територіальної громади,  

директор навчального закладу 
 

         Підпис (печатка) 
  

Район (місто), об’єднана територіальна 

громада, інтернатний заклад  

Полтавської області 

 

Керівники команди в кількості  ______ 

осіб планують харчуватись (вказати 

варіанти – в  їдальні  

чи самостійно) 
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І М Е Н Н А  З А Я В К А 
 

(орган  управління  освітою  райдержадміністрації,  міськвиконкому, ОТГ, навчальний заклад) 
 

направляє для участі в обласній військово-патріотичній грі «Петлюрівський вишкіл» 

команду у такому  складі: 
 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

учасника 

Число,  

місяць, рік  

народження 

Навчальний  

заклад, клас 

Дозвіл лікаря на участь в  

обласній грі (підписи лікаря з 

печатками лікувального закладу) - 

навпроти прізвища кожного 

учасника 
     

 

Керівник команди                    __________         _________________________________ 
               (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові ПОВНІСТЮ) 

Другий  керівник               _________        _________________________________ 
                                                                  (підпис)                      (прізвище, ім’я, по батькові ПОВНІСТЮ) 
 

Всього  допущено  до участі обласній  

грі  «Петлюрівський вишкіл»                                      ________________________ осіб  
                                                                                                                                                   (прописом) 
 

 

 

Печатка   

лікувального  закладу                  Лікар _________           ______________________ 
                                                            (підпис)                       (прізвище, ім’я по батькові) 

 

 
 

ЗРАЗОК 

Список  

на харчування дітей та проживання дітей і керівників 

команди «Гадяцькі вепри» Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна – учасників обласної військово-патріотичної 

гри «Петлюрівський вишкіл» – 2018  
Пор. 

№ 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Дата 

народження 
Домашня адреса 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Керівник органу управління освітою      _________________________ 

або          (підпис, прізвище, ініціали) 

Директор навчального закладу 

       

 
М.П. («мокра») 
 

 

5. Умови прийому та розміщення  команд 

         5.1 До Дитячого оздоровчого табору «Горизонт» в с. Вельбівка Гадяцького 

району, який є місцем проведення обласної гри «Петлюрівський вишкіл» 

команди прибувають самостійно 28 вересня 2018 року. 

         5.2. Усі команди розміщуються в польових умовах (власних наметах)  

маючи власне необхідне польове спорядження для облаштування табору. 

              Розведення багать з метою приготування їжі на території Дитячого 

оздоровчого табору «Горизонт» суворо заборонено! 

Харчування: 

- для дітей-учасників гри – 3-х разове, в їдальні оздоровчого табору 

«Горизонт» за рахунок організаторів; 

- для керівників команд та членів суддівської колегії – 3-х разове в їдальні  

оздоровчого табору «Горизонт» вартістю 85 грн., за рахунок добових 

оплачених відряджуючими організаціями та попереднім індивідуальним 

замовленням відповідно до отриманої нами Інформації про харчування 

керівників команд під час проведення обласної військово-патріотичної гри 

«Петлюрівський вишкіл». 

6.  Підведення  підсумків 

6.1. Загальнокомандне місце кожної команди визначається за найменшою 

сумою місць, з усіх проведених конкурсів (змагань) гри.  Якщо результат 

декількох команд виявиться однаковим, перевагу отримає та, що виборе вище 

місце у виді «Туристсько-спортивна смуга перешкод».   

Команда, що не візьме участі в окремому з видів змагань (конкурсів), у 

підсумку отримає місце нижче за команди, які брали участь з усіх видів 

програми гри. 

         6.2 Апеляції щодо об'єктивності результатів суддівства розглядаються 

представниками суддівської колегії (СК) в присутності керівників команди.  

         Апеляція готується, підписується керівниками та подається в письмовому 

вигляді до СК не пізніше, ніж за тридцять  хвилин після закінчення кожного 

конкурсу (змагання) та оприлюднення їх протоколів. Апеляції на загальний 

результат подаються до СК не  пізніше, ніж  за  одну  годину  після  закінчення  

усіх конкурсів (змагань) та оприлюднення зведеного протоколу гри. Винесенні 

рішення є  остаточними  і подальшому оскарженню  не  підлягають. 
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7. Нагородження  переможців 

7.1. Нагородження команд-переможниць здійснюється представниками 

організаційного комітету обласної військово-патріотичної гри «Петлюрівський 

вишкіл». 

7.2. Команди, що посіли І – ІІІ місця в загальному заліку та в окремих 

видах конкурсів (змагань) нагороджуються грамотами Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації та призами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

7.3. Керівники команд, що посіли І – ІІІ місця у загальному заліку 

конкурсів (змагань) нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

8. Фінансування          
         8.1 Витрати на відрядження суддівської колегії, харчування дітей-

учасників гри, проживання команд, проведення конкурсів (змагань) та 

нагородження переможців і призерів, здійснюються за рахунок Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді згідно з 

кошторисом. 

         8.2 Витрати пов’язані з фінансуванням відрядження та участі команд в  

обласній грі «Петлюрівський вишкіл», що включатимуть проїзд до місця її 

проведення та у зворотному напрямку, відрядження керівників команд, 

матеріально-технічне забезпечення та придбання необхідного польового 

обладнання і спорядження (наметів, карематів, спальних мішків тощо) - 

здійснюється за рахунок організацій, що їх відряджають. 

 

 

     Директор                                                                  С.В.Комісар 

 

 

 

Види конкурсів, змагань обласної гри «Петлюрівський вишкіл» 

 

1.  Конкурс «Строю та пісні» 

У конкурсі бере участь вся команда – 8 осіб.  

Демонструється виконання стройових прийомів (згідно з вимогами 

Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 

24 березня 1999 року № 549-XIV (зі змінами), навчальної програми предмета 

«Фізична культура») та виконання державною мовою стройової пісні 

військово-патріотичного спрямування. 

Конкурс складається з обов’язкового та творчого завдань. Обов'язкове 

завдання включає виконання визначених умовами стройових прийомів у складі 

команди.  

Творче завдання готується командою вдома. Воно представляється у 

вигляді злагодженого показу різноманітних елементів стройових прийомів під 

супровід барабанного бою чи під музику. 

В обов’язковому й творчому завданнях оцінюється зовнішній вигляд, дії 

командира, організованість та чіткість виконання стройових прийомів.     
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Загальний час на виконання обов’язкового і творчого завдань – 8 хвилин (за 

його перевищення команда отримує 5 «штрафних» балів). 

Форма одягу для команди єдина (польова або інша на зразок форми 

Збройних Сил та інших військових формувань України), головні убори 

обов’язкові, взуття – за вибором, окрім спортивного.  

Обов’язковою є наявність символіки команди (докладно у додатку). 

Використання символіки Збройних Сил та інших військових формувань 

України на конкурсі забороняється.  

Команда виходить на місце для показу стройових прийомів в колону по 

два за командою: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, стройовим кроком – РУШ!». Після 

виходу на визначене місце командир подає команду: «НА МІСЦІ – СТІЙ, 

право- (ліво-) РУЧ!».  

Вийшовши на середину строю, командир подає команду: «РІВНЯЙСЬ,  

СТРУНКО! Команда (усі проголошують назву команди), наше гасло 

(проголощують гасло). Рівняння до СЕРЕДИНИ!»; підходить до старшого судді 

конкурсу та доповідає про готовність до виступу: «Пане суддя! Команда (назва) 

до участі в конкурсі строю та пісні готова! Командир (називає прізвище)».  

Старший суддя вітається: «Слава Україні!», на що учасники 

відповідають: «Героям Слава!». Привітавшись, суддя подає команду: 

«ВІЛЬНО!».  

Після цього команда виконує стройові прийоми в такій послідовності: 

1) шикування в одношеренговий стрій;  

2) перешикування з одношеренгового строю в двошеренговий та навпаки; 

3) розмикання та змикання команди; 

4) повороти на місці; 

5) крок на місці; 

6) перешикування в колону по двоє за командою: «РОЗІЙДИСЬ! В колону по 

двоє – СТАВАЙ!»;  

7) проходження урочистим маршем з виконанням військового вітання під час 

руху; 

8) виконання творчого завдання; 

  9) проходження з виконанням стройової пісні. 

 

Переможець конкурсу визначається за найбільшою сумою балів, 

набраних командою. 

 

2. Воєнно-історичний конкурс 

У конкурсі беруть участь по 3 учасники від кожної команди.  

Конкурс проводиться у вигляді вікторини зі знання воєнної історії 

України за такими розділами: Українська революція 1917-1921 років, українські 

військові формування першої чверті ХХ століття, життя і діяльність Симона 

Петлюри, вшанування його пам'яті, героїзм українців під час Другої світової 

війни, сучасні збройні сили України, війна на сході України (війна на Донбасі).  

Запитання можуть стосуватися історичних подій та особистостей, 

озброєння, військової техніки, військової символіки та нагород. 

Переможець конкурсу визначається за найбільшою сумою балів, 

набраних командою. 
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3. Вогнева підготовка 

У змаганні беруть участь по 3 стрільці від команди (хлопці, дівчата – без 

різниці). 

Стрільба проводиться по мішені № 4,  з дистанції 10 м. 

Положення стрільців – лежачи, з упором. 

Кожен стрілець виконує по 8 пострілів, з яких 3 пробних і 5 залікових. 

Результат команди визначається за кількістю точних влучень у мішень та 

сумою отриманих балів. Перемагає команда, яка набере найбільшу кількість 

балів. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Метання учбової «гранати» 

У змаганні беруть участь 6 осіб (із них не менще 1 дівчини).  

Кожний з учасників кидає по 1 учбовій «гранаті» у ціль – контур окопу 

розміром 3 х 1,1 м. Відстань до ближнього краю окопу – 18 метрів.  

Кидки здійснюються від контрольної лінії за командою старшого судді: 

«Гранатою – вогонь!». 

Оцінюється кількість влучень у ціль та відповідна сума набраних балів:  

- попадання «гранати» в окоп або попадання в лінію, що обмежує контури 

окопу вважається влученням і оцінюється у 5 балів;  

- переліт за межі окопу, але не далі 1 м від його дальнього краю  – 3 бали;         

- недоліт до ближнього краю окопу не більше як на 1 м – 2 бали.  

- решта влучень – 0 балів.  

Влученням вважається перше зіткнення «гранати» із поверхнею землі в 

межах контуру окопу (не «рикошет»). 

Спроба вважається невдалою та не зараховується, якщо учасник: 

- у момент кидка або після нього торкнеться ґрунту за контрольною 

лінією; 

- наступить на контрольну лінію. 

Якщо учасник випустить «гранату» під час розмаху для кидка і та впаде 

перед контрольною лінією, йому надається можливість зробити другу спробу. 

При влученні «гранатою» в межі контуру окопу кидок учасника 

оцінюється як п’ятибальний, а суддя додатково здійснює вимірювання від місця 

першого торкання «гранати» із поверхнею землі до позначеного кілочком 
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центру окопу й фіксує отриману у сантиметрах відстань в робочому протоколі. 

Отриманий результат враховується при рівності отриманих командою балів. 

Переможець змагання визначається за найбільшою сумою балів, 

набраних командою, з урахуванням точності кидків: за рівної суми балів вище 

місце посідає команда з меншою сумою відстаней від місця контакту «гранати» 

з поверхнею до центру окопу. 

 

5.  Попередні умови проведення конкурсу «Домедична допомога»  

з надання першої долікарської допомоги з елементами евакуації 

«пораненого» із «зони обстрілу»  
Кількість учасників – 6 осіб,  з них не менше 1 дівчини. 

 Завдання складається з двох частин: 

 1. Теоретичний тур (можливі завдання): 

 правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та сонячному 

ударах, обмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним струмом, 

утопленні, тривалому здавлюванні окремих частин тіла, гострому болі в животі, 

отруєнні хімічними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах отруйних 

змій, комах та павуків.  

 На виконання теоретичного завдання відводиться 3 хвилини. 

 Команда витягує картку і виконує завдання. З цього моменту суддею 

починається відлік часу, відведеного на теоретичний тур. Команді дається 1 

хвилина на обговорення відповіді і 2 хвилини на запис відповіді в картці. За 

допущені помилки команда одержує штрафні бали.  

2. Практичний тур у вигляді «швидкісного етапу» (можливі завдання):  

Виконання завдань практичного туру розпочинається після увімкнення 

суддею секундоміра.  

 Оцінювання суддею  практичного туру відбувається у відповідності до 

розробленої таблиці штрафів після доповіді команди про готовність або у разі 

закінчення відведеного часу. 

Команда у повному складі (окрім «пораненого») долаючи смугу 

перешкод (що включатиме рух по жердинах, рух по колоді, переповзання «по 

пластунські») має дістатись в «небезпечну», «червону зону» до «пораненого» та 

евакуювати його в «умовно безпечну» («жовту зону»). 

         У «жовтій та червоній зонах» команда виконує практичні завдання. 

Можливі варіанти:  

1) накладання шини з підручного матеріалу при переломах плеча, 

передпліччя, стегна, гомілки;  

2) накладання джута або пов’язки.  

Після виконання завдання - транспортування «пораненого» на 

стандартних медичних ношах через перешкоди в «зелену», «тилову зону».  

«Поранений» визначається командою самостійно, йому забороняється 

виконувати будь-які дії, що полегшують роботу команді.  

Суддя вказує на штраф одержаний командою згідно з розробленою 

таблицею штрафів.  

 Штрафи при транспортуванні умовно «пораненого»: необережне 

поводження з умовно «пораненим» при перенесенні на ношах – 3 бали, заступ і 

торкання обмежувальної лінії – 1 бал, рух поза обмежувальною лінією – 10 
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балів,  падіння – 3 бали, торкання «пораненим» рельєфу будь-якою частиною 

тіла при транспортуванні на ношах – 1 бал (кожне торкання), неправильне 

транспортування «пораненого» – 3 бали, «поранений» надає допомогу команді 

– 3 бали. Один бал дорівнює 10 сек. штрафного часу.  

Витратні матеріали суддівські. 

Результат роботи команди складається з штрафних балів теоретичного та 

практичного турів переведені в час (1 бал = 10 сек.) та часу проходження 

швидкісного етапу з урахуванням  штрафів. 

 

6. Попередні умови подолання «Туристсько–спортивної смуги 

перешкод». 

Команда за наданою «легендою» долає маршрут довжиною до 1 км, на 

якому за визначеним графіком проходження виконує завдання на етапах-

перешкодах. 

Склад учасників - 6 осіб, з них не менше 1 дівчини.  

Форма одягу спортивна, що забезпечить закриті кінцівки учасників. 

Кожен учасник на дистанції повинен мати:  

- зблоковану страхувальну систему (дозволяється один «низ», якщо 

система «відцентрована»);  

- виготовлену з мотузки діаметром 6-7 мм петлю для в’язання 

«схоплюючого» вузла або технічний пристрій для подолання похилих вгору 

перил;  

- не менше 4 карабінів; 

- брезентові рукавиці. 

Команда для організації супроводження повинна мати мотузку діаметром 

не менше 6 мм і довжиною не менше 25 м.  

Суддівство змагань здійснюється згідно Настанов з проведення змагань з 

пішохідного туризму, затверджених рішенням виконкому Федерації 

спортивного туризму України 11.04.2015 року та даних Умов. 

         Рух на етапі в зворотному напрямку дозволяється до закінчення ЗЧ 

(залікового часу).  

 

Перелік етапів-перешкод та умови їх проходження 

1. Горизонтальний маятник. Довжина – до 10 м. Обладнання етапу: 

контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; подвійні суддівські перила 

та мотузка для учасника – на ділянці перешкоди. Учасники по черзі, за 

допомогою мотузки ступаючи ногами рухаються по подвійних суддівських 

перилах. 

2. Підйом по схилу.   Довжина – до 25 м. Обладнання етапу: контрольна лінія – 

на вихідній та цільовій ділянці; суддівські перила – на ділянці перешкоди. 

Учасники рухаються по суддівських перилах за допомогою «схоплюючого» 

вузла, або технічних пристроїв для підйому.  

3. Переправа по колоді через яр.   Довжина – до 15 м. Довжина колоди – до  

10 м. Обладнання етапу: контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; 

суддівські перила та вкладена суддями колода – на ділянці перешкоди. 

Учасники рухаються по суддівських перилах за допомогою вуса самостраховки 

з супроводженням. 
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4. Переправа по мотузці з перилами.   Довжина – до 15 м. Обладнання етапу: 

контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; верхні суддівські перила та 

нижня подвійна суддівська мотузка – на ділянці перешкоди. Учасники 

рухаються по нижній мотузці ступаючи ногами та самостраховкою вусом до 

верхніх суддівських перил з супроводженням. 

5. Навісна переправа через яр, (швидкісний етап). Довжина – до 20 м. 

Обладнання етапу: контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; подвійні 

суддівські перила. Учасники рухаються  по суддівських перилах з 

супроводженням. 

6. Траверс схилу. Довжина – до 25 м. Ділянки – похилі та горизонтальні.  

Обладнання етапу: контрольна лінія – на вихідній та цільовій ділянці; 

суддівські перила – на ділянці перешкоди. Учасники рухаються  по суддівських 

перилах на  самостраховці.  

7. Спуск по схилу.   Довжина – до 20 м.  Обладнання етапу: контрольна лінія – 

на вихідній та цільовій ділянці; суддівскі перила для спуску. 

8. Подоланння перешкоди за допомогою вертикального маятника з 

супроводженням. Ширина перешкоди – до 5м. Обладнання етапу: контрольна 

лінія – на вихідній та цільовій ділянці; підвішені  суддівські перила, обладнані 

локальною петлею.   

9. Транпортування потерпілого на ношах. Довжина маршруту – до 50 м. 

Команда вкладає на ноші, транспортує і вкладає на землю умовно «потерпілого 

з втратою свідомості» учасника команди. Ноші та 3 мотузки для кріплення 

потерпілого - суддівські. 

10. Визначення висоти, відстані на око. Підходити до обєкта, висоту якого 

визначають, дозволяється. 

11. Метання учбової «гранати» в окоп противника. Відстань до окопу до 20 

метрів. Кожний учасник має одну спробу. За кожний промах – штраф 1 бал. 

 Суддівська колегія залишає за собою право вносити незначні зміни в 

порядок проходження етапі та параметри дистанції, що не призведуть до 

ускладнення її подолання. 

Результат команди визначається за сумою штрафних балів, отриманих на 

дистанції. 

При рівності результатів, вище місце посідає команда, що матиме кращий 

результат на «швидкісному етапі». 

 

7. Конкурс «Бівак» 
Проводиться з метою оцінювання побутових умов, дотримання санітарно-

гігієнічних вимог, стану спорядження та особистих речей учасників гри.  

Огляди біваків проводяться суддівською бригадою протягом усіх днів 

таборування за поточним графіком, який попередньо не оприлюднюється. 

Кожен бівак повинен мати табличку-емблему з назвою команди 

(розміром формату А4, захищену від дощу і закріплену на міцній основі на 

висоті  1 метру над поверхнею землі), біля якої повинно бути організоване 

чергування (зразок надписів табличок наведений нижче). 
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                         Засульська об’єднана  

                        територіальна громада 

                                   команда  

                    «Засульська чайка» 

 

 
 

При обладнанні бівака суворо забороняється використання зелених 

лісових насаджень! 

 Оцінювання біваків відбувається відповідно до вимог Статутів Збройних 

Сил України, санітарно-гігієнічних вимог та загальних вимог до обладнання 

туристського біваку. Оцінювання відбувається за 12-ти бальною шкалою за 

кожним із критеріїв. 

 Критерії оцінювання:  

- постановка табору (обладнання табору з дотриманням засобів маскування 

на місцевості);  

- дотримання режиму та розпорядку дня; 

- мова та культура спілкування; 

- стан зберігання особистих речей; 

- стан та наявність предметів особистої гігієни; 

- дотримання загальних санітарно-гігієнічних умов; 

- наявність поліетиленових технічних мішків для сміття та своєчасність їх 

видалення у контейнери; 

- загальна чистота. 

Переможець визначається за найбільшою сумою набраних балів. 

 

 

Кожна  команда повинна мати власні відзнаки: 

        1) назву;  

        2) гасло команди; 

        3) дві відзначки: першу із зображеннями прапору Полтавської області 

(додаток 1) та другу власну емблему із назвою та графічним кольоровим 

зображенням емблеми команди.  

Для виготовлення відзначок можна використати стандартні (9х6 см) 

нагрудні пластикові бейджики на застібках. При цьому відзначка із 

зображеннями прапору Полтавської області розміщується над кишенями на 

лівому боці грудей, а власні емблеми – на правому. 

        4) Прапорець  встановленої форми із своїми барвами.  

     Прапорець виготовляється з тканини у формі квадрату розмірами      

75x75 см. Його кольори складаються з двох чи трьох барв. На правій (по ходу 

руху прапороносця), лицевій стороні прапорця розміщується відзнака команди, 

висотою 25 см. На тій же стороні розміщується симетричний напис назви 

команди. Розміри букв по висоті – 10 см. На лівій стороні прапорця ніяких 
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зображень немає. Прапорець  носиться  прикріпленим до держака довжиною 

180 см та діаметром 3 см.  

5) Типову форму – однострій.  

Для участі у спортивних та польових змаганнях рекомендується  

використовувати  спеціальний  або спортивний одяг, що надійно захищатиме 

кінцівки учасників від можливих пошкоджень. 

 

 

Додаток 1 

 

 
 

 

 

 


