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проект
РЕГЛАМЕНТ
ІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
І. Мета та завдання
1. Метою ІІ (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») є реалізація завдань п. 1.2.
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру
«Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою КМУ від 17 жовтня 2018 р.
№ 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання»,
(далі за текстом – Положення), Наказу МОН № 966 від 04 вересня 2018 року
«Про проведення у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».











2. Завдання ІІ етапу:
активізація національно-патріотичного та військово-спортивного виховання
серед учнівської молоді м. Києва на основі козацьких традицій, надання
методичної допомоги в самоорганізації дитячих колективів та подальшого
впровадження в педагогічну практику учнівського самоврядування;
впровадження інноваційних підходів та технологій, що сприяють
формуванню високої національно-патріотичної свідомості;
поглиблення співпраці з представниками громадських організацій в сфері
національно-патріотичного виховання;
популяризація серед молоді військово-прикладних видів спорту, туризму,
краєзнавства, українських національних видів єдиноборств, активного
дозвілля, вивчення історії визвольних змагань та української військової
традиції;
фізичне, соціальне та духовне виховання української молоді на основі
народної педагогіки козацьких морально-світоглядних цінностей;
формування серед молоді засад здорового способу життя;
визначення учасника ІІІ (Всеукраїнського) етапу Гри.

ІІ. Термін і місце проведення
ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») проводиться на території Державного підприємства
«Мобільний рятувальний центр ДСНС України» за адресою: Київська область,

Обухівський район, смт. Козин, учбовий центр ДСНС у період з 05 по 09 червня
2019 року.
ІІІ. Керівництво грою
Загальне керівництво підготовкою та проведенням Гри здійснює Департамент
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі - Департамент), КПНЗ «Київський центр дитячоюнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання», за
сприянням громадських організацій.
Безпосереднє проведення гри «Сокіл» («Джура») покладається на Головну
суддівську колегію (ГСК), затверджену наказом Департаменту освіти і науки.
ІV. Учасники
До участі у змаганнях допускається рій від району з числа переможців та
призерів І (районного) етапу Гри «Сокіл» («Джура»).
Рій складається з учнів 15-17 років (14 років по спеціальному медичному
допуску).
Склад рою – 10 осіб: 8 осіб (не менше 2-х осіб протилежної статі) та 2-х
керівників з числа педагогів закладу освіти, які несуть персональну
відповідальність за життя і здоров’я учасників під час переїзду до місця
таборування та під час проведення заходів Гри. Керівники команд також можуть
бути задіяні на суддівство певних етапів.
V. Умови прийому та розміщення учасників
Розміщення роїв у польових умовах. Рої повинні мати все необхідне
спорядження для організації польового табору: намети, устаткування для
вогнища, особистий та груповий посуд, спальні мішки та туристичні килимки,
засоби від комарів та кліщів, спеціальне спорядження, необхідне для участі у
змаганнях та конкурсах згідно з Додатковими умовами.
Всі учасники рою повинні мати єдину форму одягу для однострою
(обов’язковим елементом однострою є сорочка-вишиванка) та форму для
участі у спортивних та польових змаганнях, головні убори, дощовики.
Учасники Гри повинні дотримуватись правил поведінки, режимних
моментів, виконувати природоохоронні вимоги та правила протипожежної
безпеки.
У разі грубого порушення вищевказаних вимог, ГСК залишає за собою
право звільнити рій від подальшої участі у змаганнях, а результати рою
анулювати.

VІ. Програма змагань
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

НОМІНАЦІЯ

КАТЕГОРІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ»
Творчо-мистецький звіт «Ватра»
заліковий
Інтелектуальна гра-вікторина «Відун» та гра «100-річчя
заліковий
революції»
Інтелектуально-творче завдання «Пластун» за методикою квестів
заліковий
«Книга звитяг» (згідно п.16 Положення)
обов’язковий
Козацькі вечорниці
відпочинковий
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ»
Козацька забава «Перетягування линви»
заліковий
Хортинг-фехтування (двобій)
вишкіл
ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС«КОЗАЦЬКИМИ СТЕЖКАМИ»
Туристсько-спортивна смуга перешкод
заліковий
Таборування (бівак)
заліковий
ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКА ЗВИТЯГА»
Конкурс строю та пісні «Впоряд»
заліковий
Стрільба із пневматичної зброї «Джура-стрілець»
заліковий
Тренування розбирання та збирання зброї АК-74, спорядження Індивідуальний
магазину
залік
Організація та проведення ранкової та вечірньої збірок у форматі
участь
«Козацьке коло»
Організація охорони наметового містечка з елементами вартової
вишкіл
служби, проведення тренувань в режимі «екстрим»
Конкурс «Козацькі страви»
участь
МЕДИЧНО-РЯТУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКА БЕЗПЕКА»

Тактична гра на місцевості «Теренова гра» з елементами
16. орієнтування, рятувальних робіт, та надання першої долікарської
допомоги

17. Майстер-клас з долікарської допомоги
18. Майстер-клас з мінної безпеки (за домовленістю з ДСНС)
СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС
«УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА СОБОРНА ДЕРЖАВА»
Виконання церемоніалів щодо урочистого відкриття та закриття
19.
таборування
20. Організація і виконання доброї справи під час таборування
Організація та проведення нарад, навчальних семінарів, гутірок з
21. ройовими,
керівниками
роїв,
виховниками,
таборовою
старшиною, членами суддівської колегії

заліковий
участь
участь

участь
участь
участь

VІІ. Підведення підсумків та нагородження переможців

1. Загальний підсумок на фінальних етапах підводиться за найменшою
сумою місць, що посів рій в усіх конкурсах та змаганнях. При рівності суми
балів перевага надається команді, яка має більше перших місць, а за їх
відсутності других, третіх тощо. Результат у комплексному заліку Гри
визначається за сумою балів усіх видів змагань та конкурсів. Бали відповідають
зайнятому місцю.
За участь у конкурсах «Козацькі страви» та «Хортинг-фехтування», які не
входять до комплексного заліку, рої отримують по 1 фіксованому балу, що
віднімаються від загальної суми балів.
За активну участь у виховних заходах табору рої можуть отримати
додаткові бали, що будуть відніматися від загальної суми балів.
2. Участь в конкурсі «Добре діло» є обов’язковою. Якщо рій не брав участь
у зазначеному конкурсі, то у інших змаганнях та конкурсах він посідає місце
після роїв, які мають повний залік.
3. Результати оголошуються в кінці кожного виду програми та
опубліковуються головним секретарем.
4. Рій, що переміг у ІІ (міському) етапі буде делегований на наступний
фінальний (Всеукраїнський) етап поточного року. Разом з цим команди призери,
за власною ініціативою, можуть взяти участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі за
рахунок установи, що відряджає чи за рахунок джерел фінансування не
заборонених чинним законодавством.
Рої - переможці та призери у комплексному заліку визначаються за
найменшою сумою балів усіх видів змагань та конкурсів.
Рої - переможці та призери у комплексному заліку нагороджуються
кубками, медалями, грамотами та призами.
Рої - переможці та призери у окремих видах та конкурсах програми
нагороджуються кубками, медалями, грамотами, призами.
VIII. Протести та порядок їх розгляду
Протести (апеляції) подаються представником рою головному секретарю
відповідного етапу гри «Джура» на ім’я головного судді у письмовій формі, де
обов'язково вказуються ті пункти Правил, Положення, Умов, які той хто
протестує вважає порушеними.
Протести щодо порушень Правил, Положення і Умов у частині підготовки
або організації самого етапу гри «Джура» подаються не пізніше однієї години до
початку змагань або конкурсів.
Протести на дії учасників, суддів, обслуговуючого персоналу, що призвели
до порушення Умов, Положення або Правил і впливають на результат рою,
подаються не пізніше однієї години після письмового оголошення попередніх
результатів у даному виді програми етапу гри «Джура».
Протести, що стосуються результату виступу рою також подаються не
пізніше, ніж через одну годину, після опублікування попередніх результатів у
даному виді програми етапу гри «Джура».

Протест повинен бути розглянутий Суддівською колегією до затвердження
результатів відповідних змагань, але не пізніше 12-ти годин від часу його
подання.
Якщо поданий протест неможливо розглянути до закінчення етапу гри
«Джура», Суддівська колегія може допустити учасників (рій) до змагань і
конкурсів умовно «під протестом». Результати виступу затверджуються після
вирішення питання про протест.
Суддівська колегія вислуховує по протесту всі сторони, але у випадку
неявки однієї з них, рішення може бути прийняте і за її відсутності.
Остаточне рішення по протесту приймає головний суддя. Рішення повинно
бути оформлене протоколом і повідомлене заявнику.
Рішення Суддівської колегії, пов’язані з питаннями безпеки, включаючи
припинення, перенесення або відміну змагань і конкурсів, не можуть бути
приводом для протесту.
IX. Заявки
Попередні заявки роїв районів (Додаток № 1) подаються на установчій
нараді представників команд, яка відбудеться за тиждень до початку змагань у
приміщенні КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства
та військово-патріотичного виховання» (м. Київ, вул. Саперне поле, 26).
Поіменна заявка (додаток № 2), завірена директором закладу освіти та
лікарем спортивного диспансеру, подається до мандатної комісії в день
проведення змагань.
До поіменної заявки додаються:
 наказ закладу освіти на участь рою у Грі;
 страховий поліс на кожного учасника команди;
 учнівські квитки або довідка зі школи з фотографіями учасників команди,
завірені шкільною печаткою і підписані директором закладу освіти;
 дозвіл від батьків на участь дитини в ІІ (міському) етапі Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (додаток №3);
 копія свідоцтва про народження (або ID-картки);
 медичні довідки про санепідемоточення та щеплення на кожного учасника з
«мокрою» печаткою мед закладу (видані не раніше, ніж за три дні до початку ІІ
етапу гри).
Х. Фінансування гри «Сокіл» («Джура»)
Витрати на проведення ІІ етапу гри «Сокіл» («Джура») (нагородження переможців,
медичне забезпечення, обладнання дистанцій, харчування, послуги з транспортування
учасників) здійснюються за рахунок кошторису Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КПНЗ
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного
виховання» на 2019 рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Витрати на відрядження команд, придбання форми, спорядження необхідного для облаштування
табору тощо, здійснюється за рахунок установи, що відряджає чи за рахунок додатково залучених
коштів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Додаток № 1

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
Управління освіти ______________________ районної у м. Києві
державної адміністрації просить зарахувати рій «______________»,
___________________________району до складу учасників ІІ (міського) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
ЗНЗ № (повна назва позашкільного
закладу чи клубу)

Начальник Управління освіти
___________________ району

Керівники рою
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
(підпис)

Контактні
телефони

____________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

Відповідальний за військовопатріотичну роботу
___________________ району

__________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Додаток № 2

ЗАЯВКА
на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
від рою_________________________________________________________
(повна назва рою та закладу освіти)

___________________________________________________________________
( район)

Назва рою _______________________________________
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
Місце
народж. навчання

1
2
…
9
10

клас

Підпис лікаря,
печатка

Примітка

Керівник команди, посада
Заступник керівника команди, посада

Перелічені в списку особи пройшли належне тренування і до змагань
підготовлені
Всього до змагань допущено ____________________

осіб

(кількість прописом)

Лікар

__________

_____________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.

Директор закладу освіти
__________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

Керівник рою

__________
(підпис)

Заступник
керівника рою

__________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Додаток № 3

Дозвіл від батьків на участь дитини на участь у ІІ (міському) етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
(Заповнюється власноруч)

Я ______________________________________________
(Прізвище, Ім'я, По батькові повністю)
мобільний телефон(_ )____________
є законним батьком (опікуном) свого сина (дочки)
__________________________________________________________
(Прізвище, Ім'я, По батькові повністю)
свідоцтво про народження Серія _____ № ______ , видано « ______ » року
______________________________ РАГС міста ________________ ,
цим підтверджую, що несу самостійно повну відповідальність за прийняте
рішення, дозволивши своєму сину (дочці) брати участь у ІІ (міському) етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Підтверджую відсутність у мого сина (дочки) захворювань, що становлять
небезпеку для життя та здоров'я мого сина (дочки) при участі у змаганнях гри
«Сокіл» («Джура»).
Повністю усвідомлюю всі можливі наслідки та ризики для здоров'я в ході
участі в змаганнях гри «Сокіл» («Джура»).
Відмовляюсь від будь-яких матеріальних претензій до організаторів щодо
стану здоров'я моєї дитини, а також щодо особистих речей, що було втрачено
або приведено до непридатного для подальшого використання стану.
З правилами проведення змагань ІІ (міського) етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») ознайомлений(а).
Даю свою згоду на участь мого сина (дочки) в цьому заході.

«____»__________2019р.

___________
(Підпис)

_______________________
(Прізвище, ініціали)

Контакти:
Директор
в.о. завідуючого відділом
національного та військовопатріотичного виховання
Методист-координатор ІІ етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

Email:
Сайт:

Стешук
Валентина Миколаївна
Галашев
Ілля Ігорович

тел/факс
529-43-58
529-31-18

Капшук
Тетяна Михайлівна

529-31-18

mcdut@ukr.net
www.uacenter.info
https://www.facebook.com/uacenter.info

