
Конкурс «Таборування (бівак)» на ІІ (обласному) етапі 

обов’язковий, не заліковий 

Старший суддя конкурсу Прохорчук Світлана Анатоліївна  

моб. (068) 023 15 43 

Розмір кожного бівака складає 8 метрів (по фронту) х 10 метрів (в 

глибину). Розміщення відбуватиметься у алфавітному порядку відповідно до 

схеми складеної комендантом.  

Кожен бівак повинен мати табличку-емблему з назвою рою (розміром 

формату А4, захищену від дощу і закріплену на міцній основі на висоті 

близько 1 метру над землею), біля якої повинно бути організоване 

чергування. 

 

 
 

 

Опорний заклад 

«Зіньківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Зіньківської районної ради 

Полтавської області» 

 

рій «Характерники» 

 

 
 

Оцінювання біваку (таборування) відбувається відповідно до вимог 

діючого Статуту Збройних Сил України, санітарно-гігієнічних вимог та 

загальних вимог до туристських біваків.  

Проводиться оцінка побуту, чистоти, доцільності розміщення 

елементів обладнання, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан 

спорядження, особистих речей, посуду тощо. Огляди біваку проводяться 

систематично протягом усіх днів таборування. 

Час огляду таборів Суддівською колегією та Таборовою старшиною 

відбувається відповідно до програми за поточним графіком, який попередньо 

не оприлюднюється. 

Табір організовується без творчих (візуально-демонстративних і інших 

елементів), які не використовуються у військовому таборі та демаскують 

його. 

Під час періодичних оглядів виставляються штрафні бали: 

 За недотримання чистоти (до 25-ти  балів):  

- невпорядковане місце для збору сміття, відсутність поліетиленових 

технічних мішків для сміття та своєчасність їх видалення у контейнери (до 

5-ти балів);  

- стан та наявність предметів особистої гігієни (до 5-ти балів);  

- стан зберігання особистих речей та посуду (до 5-ти балів);  

- відсутність миючих та дезінфікуючих засобів (до 5-ти балів);  

- стан зберігання харчових продуктів (до 5-ти балів).  

 За неправильну постановку табору (до 20-ти балів):  



- відсутність засобів маскування від наземного та повітряного 

спостереження противника (до 10-ти балів ); 

- недотримання технічних вимог до встановлення наметів (до 10-ти 

балів). 

 За недотримання розпорядку дня (до 15-ти балів):  

- запізнення на старт змагань (до 5-ти балів); 

- порушення режиму тиші після відбою (до 5-ти балів); 

- самовільне залишення території таборування (до 5-ти балів).  

 За порушення культура спілкування (до 25-ти балів);  

- вживання ненормативної лексики (до 5-ти балів ); 

- булінг, фізичне насилля (до20-ти балів). 

 

Переможець та призери конкурсу визначаються за найменшою сумою 

отриманих штрафних балів та відзначаються грамотами. 


