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Мета конкурсу ‒ закріплення джурами практичних навичок з тактичної 

підготовки рою та індивідуального володіння зброєю в бою.  

 Завдання: рій на визначеній суддею місцевості здійснює розгортання 

підрозділу в бойовий порядок і тактичне переміщення. 

Кількість суддів визначається із розрахунку: один суддя на двох бійців 

рою. Старший суддя оцінює дії ройового і його напарника.  

Судді оцінюють правильність виконання команд, правильного 

виконання положень для стрільби та безпечне поводження зі зброєю.  

Ройовий оцінюється за правильність та чіткість подачі команд.  

У конкурсі задіяний весь рій, 8 осіб.  

Місцевість для проведення конкурсу обирається з м’яким ґрунтом 

розмірами не менше  ніж 100х100 метрів. Ділянка розділяється в глибину на 

чотири рубежі, відстань між якими повинна становити не менше 30 м. Для 

цього по центру ділянки встановлюють високі прапорці, що позначатимуть 

межі рубежів.  

Перед початком конкурсу учасники одягають тактичне спорядження: 

шолом, бронежилет або тактичну розвантажувальну систему. За бажанням 

можна використовувати тактичні окуляри, рукавички, наколінники та 

налокітники.   

Учасники отримують зброю: макет автомата Калашникова чи іншу 

індивідуальну автоматичну стрілецьку зброю ЗСУ.  

За командою старшого судді конкурсу учасники в колону по одному 

виходять на вихідний рубіж.  

Старший суддя конкурсу вказує ділянку на якій відбудеться «бій» та 

напрямок на уявного противника.  

За першою командою ройового запускається секундомір. Максимальний 

час «бойових дій» не повинен перебільшувати 15 хвилин.  

Команди подаються відповідно до вимог діючої програми предмету 

«Захист Вітчизни».  

Ройовий подає команди у наступному порядку, коли особисто 

опиняється на одному з визначених рубежів: 

   

Команди  Порядок виконання  

«Підрозділ, 

до бою!» 

(Вихідний  рубіж)  Бійці  відразу 

перезаряджають  зброю або імітують її перезаряджання. 

Усі приймають положення для стрільби стоячи 

прикриваючи свої сектори.   



«Лінія!» 

(Рубіж №1) Ройовий жестом (розведенні  в боки 

руки) показує напрямок побудови лінії. Рій 

«розгортається» (від центру в обидва боки) в одну 

лінію  по парам рівномірно з інтервалом 5-8 метрів між 

бійцями. Пара з ройовим знаходиться в центрі 

бойового порядку.  Всі знаходяться в положенні для 

стрільби стоячи. 

«На коліно!» Бійці приймають положення для стрільби з коліна  

«Атака, вперед!» 
Бійці здійснюють переміщення вперед з 

прикриттям один одного.  

«Лежачи, повзком 

вперед!» 

(Рубіж №2) Бійці приймають положення для 

стрільби лежачи.  З прикриттям один одного 

здійснюють переміщення по-пластунськи вперед на 

відстані 5-8 метрів.  

«Лінія!» 
(Рубіж №3) Весь рій розміщується в одну лінію 

відносно ройового.  

«Зміщення вліво 

по-одному!» 

Починаючи з правого флангу крайній боєць 

проходить перебіжкою всю лінію підрозділу з  правого 

до лівого флангу з дотриманням необхідних інтервалів 

між бійцями, поки весь підрозділ повністю не виконає 

цю команду.   

«Придушення 

вогнем!» 

Весь підрозділ займає позицію для стрільби 

стоячи  й одночасно рухається вперед тримаючи лінію  

з наведеною на противника зброєю,  імітуючи 

ведення безперервної стрільби. 

«Стій, на коліно!»   

(Рубіж №4) Підрозділ зупиняється і займає 

позицію для стрільби з коліна водночас ведучи 

спостереження за полем «бою».   

«Зміщення вправо 

по-парам!» 

Починаючи з лівого флангу крайня пара 

проходить перебіжками всю лінію підрозділу з лівого 

до правого флангу з дотриманням необхідних 

інтервалів між бійцями, поки весь підрозділ повністю 

не виконає цю команду.  

«Відхід!» 

Бійці здійснюють переміщення назад з 

прикриттям один одного періодично приймаючи 

положення для стрільби з коліна.  

«Лінія!» 
(Рубіж №2) Весь підрозділ розміщається в одну 

лінію відносно ройового.  



«Згортання, 

кругова оборона!» 

Підрозділ в повному складі починаючи з флангів  

поступово відходить наближаючись до ройового, 

здійснюючи прикриття один одного.  

Підрозділ (відносно ройового, який знаходиться в 

центрі) розміщується колом в позицію для стрільби з 

коліна (з дотриманням інтервалу 5-8 метрів).  

«Відбій!» 

Всі бійці здійснюють візуальний огляд ділянки 

«бою» з одного в інший бік, оглядають зброю та 

переводять її в безпечне положення.  

«За мною, в одну 

шеренгу 

шикуйсь!» 

Весь підрозділ шикується в одну шеренгу на 

вихідному рубежі.    

  

Пояснення щодо виконання команд:  

Зброя повинна завжди бути направленою в бік противника, окрім 

випадків швидкого переміщення. Категорично забороняється направляти 

зброю в напрямку своїх бійців. Зброя тримається в руках згідно з вимогами 

стрілецької підготовки: вказівний палець знаходиться на ствольній коробці, а 

не на спусковому гачку!   

Бійці постійно спостерігають за місцем знаходження противника.  

В положенні «Стоячи» боєць стає фронтально, стопи паралельно на 

ширині плечей або напівбоком (одна нога трохи попереду іншої), корпус 

нахиляється вперед, зброя направляється у напрямку ведення вогню.  

В положенні «На коліно» боєць присідає на опорну ногу таким чином, 

щоб вона упиралася носком стопи і коліном в землю під кутом в 45 градусів 

до лінії ведення стрільби. Інша нога розміщається стопою в напрямку лінії 

ведення вогню. Рука, що утримує зброю упирається в ногу ліктем.  

В положенні «Лежачи» боєць присідає, опускається на обидва коліна 

вперед, упирається рукою (що утримує зброю) в землю попереду і 

вкладається на живіт. Одна нога і рука яка утримує пістолетну рукоять, 

розміщується в одній площині зі зброєю. Інша нога відставляється вбік. 

Зброя має бути постійно направленою у бік противника. Підводитись слід в 

зворотному порядку.  

Кожен боєць обов’язково дублює команди ройового.  

Інтервал між бійцями повинен бути в межах 5-8 метрів.  

При переміщенні в парі кожен повинен подавати команди «Крию!» (з 

одночасним веденням вогню в бік противника) та «Іду!» чи «Біжу!» (швидко 

переміщуючись та дотримуючись безпечного положення зброї). Перед 

поданням команди «Крию!» боєць повинен прицілитися.  

Переміщення з однієї позиції в іншу повинно тривати в межах 3-4 

секунд, окрім випадків зміщення по флангах в бік всього підрозділу.  

Після переміщення, при досягненні місця зупинки для ведення вогню 

боєць спочатку понижує свій силует й водночас робить невелике зміщення по 

флангу аби убезпечити себе від пострілу противника.  



Під час переміщень зброя повинна бути направленою в безпечному 

напрямку вперед-вниз або вперед-вгору під кутом близьким до 45 градусів.   

Зброя ніколи не втикається стволом в землю, не тягнеться по землі і не 

направляється у напрямку своїх бійців.  

Зміщення підрозділу по флангу відбувається наступним чином: крайній 

в лінії боєць або пара бійців з одного флангу подають сигнал на переміщення, 

й після підтвердження прикриття, швидко переміщуються на протилежний 

фланг. З початком переміщення боєць або пара (останній в парі) подають 

сигнал «Останній!» й торкається ближнього до нього бійця, тим самим 

повідомляючи про своє проходження. Інший боєць (або пара бійців) 

починають рух самостійно через 3-5 секунд після дотику.  

Під час відходу бійці пересуваються обличчям в бік напрямку 

переміщення, а при досягненні необхідної позиції  розпочинають стрільбу у 

напрямку противника.  

Секундомір зупиняється в той момент, коли підрозділ в повному складі 

вишикується на вихідному рубежі.  

   

За кожний неправильно виконаний елемент учасник конкурсу отримує 

штрафний бал. Усі штрафні бали складаються в загальнокомандний 

результат.  

Переможець конкурсу визначається за найменшою сумою штрафних 

балів загальнокомандного результату. В разі однакових результатів  

переможець визначається за найменшим часом проходження етапу. 


