
Порядок проведення обласної військово-патріотичної  гри  

«Петлюрівський вишкіл» - 2019    

 

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. Олефірівка Миргородського району 

на базі Дитячого оздоровчого центру санаторного типу «Миргородський» у 

період з 11 до 14 жовтня  2019 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 осіб 

протилежної статі) та 2 керівники.  

3.3 До участі в грі допускаються учні віком 11-14 років (на час 

проведення гри учасникам має виповнитися 11 років й не виповнитися 15 

років). 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. 

4. Документація та  терміни її  подання 

4.1. До 25 вересня  2019  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 03 жовтня 2019  року на електронну адресу Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства  учнівської  молоді 

mailto:poltavatourcenter@gmail.com
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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» - 2019 

планує направити команду в такому  складі: 
 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові учасника 

Число,  

місяць, рік  

народження 

Навчальний  

заклад, клас 

1    
 

 

 

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

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

 

 

4.3 До  03 жовтня 2019 року на електронну адресу ПОЦТКУМ 

poltavatourcenter@gmail.com надсилається інформація про варіанти 

харчування керівників команд (за наведеним нижче зразком): 

 

Інформація  

про варіанти харчування керівників команд під час проведення обласної 

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

Миргородського району на базі Дитячого оздоровчого центру санаторного 

типу «Миргородський» 

 

 

4.4. 11 жовтня 2019 року у день заїзду до Дитячого оздоровчого центру 

санаторного типу «Миргородський», 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;  

Район (місто), об’єднана територіальна 

громада, інтернатний заклад  

Полтавської області 

 

Керівники команди в кількості  ______ 

осіб планують харчуватись (вказати 

варіанти – в  їдальні  

чи самостійно) 

 

mailto:poltavatourcenter@gmail.com
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– 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» завірений 

«мокрою печаткою» (зразок нижче); 

– 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 2019-2020 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) 
  

 

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 
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Список  

на харчування дітей та проживання дітей і керівників 

команди «__________» _______________________________ – учасників 

обласної військово-патріотичної гри «Петлюрівський вишкіл» – 2019  
Пор. 

№ 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Дата 

народження 
Домашня адреса 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9 ОБОВ’ЯЗКОВО: 1 керівник   

10 2-й керівник   

 

 

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 центру санаторного типу «Миргородський» 

в с. Олефірівка Миргородського району, який є місцем проведення обласної гри 

«Петлюрівський вишкіл» команди прибувають самостійно 11 жовтня 2019 

року. 

         5.2. Проживання учасників в корпусах ДОЦСТ «Миргородський». 

Харчування: 

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

«Миргородський» за рахунок організаторів; 

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

ДОЦСТ «Миргородський», 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». 
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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 1 годину після закінчення кожного конкурсу 

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

подаються до СК не  пізніше, ніж  за  1  годину  після  закінчення  усіх 

конкурсів (змагань) та оприлюднення зведеного протоколу гри. Винесенні 

рішення є  остаточними  і подальшому оскарженню  не  підлягають. 

 

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, призами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді та грошовими винагородами. 

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 - здійснюється за рахунок організацій, що їх 

відряджають. 

 

 

Директор                         (підписано)                                       С. Комісар 
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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. 

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) 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 
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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. 

 

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 – 16 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: 
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- 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 

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. Силові змагання «Підтягування-віджимання»  

У змаганнях бере участь вся команда. Форма одягу – спортивна, взуття – 

спортивне.  

Виконуються силові вправи: підтягування у висі на високій перекладині 

для хлопців, згинання та розгинання рук в упорі лежачи для дівчат. 

Підтягування для хлопців виконується індивідуально. Вихідне 

положення – вис на перекладині хватом  зверху (долонями вперед) на ширині 

плечей, руки прямі. За командою «До виконання вправи приступити», 

згинаючи руки, учасник підтягується до такого положення, коли його 

підборіддя знаходиться над грифом перекладини. Після чого учасник повністю 

випрямляє руки, опускаючись у вис. Кожне правильно виконане підтягування 

відмічається відповідною командою старшого судді після фіксації на 0,5 секунд 

вихідного положення. Ця команда є одночасним дозволом на продовження 

виконання вправи і супроводжується оголошенням кількості зарахованих 

підтягувань суддею, який виконує підрахунок. Вправа повторюється стільки 

разів, скільки в учасника вистачить сил. Кожному учасникові дозволяється 

лише один підхід до перекладини.  

Не дозволяється:  

згинати руки почергово; 

розгойдуватися під час підтягування; 

робити допоміжні рухи ногами і тулубом.  

Результатом є кількість безпомилкових підтягувань, при виконанні яких 

не порушена жодна умова. 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи для дівчат виконується 

індивідуально. Учасниця приймає вихідне положення упору від землі. Руки 

випрямлені на ширині плечей, кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму 

лінію, пальці стоп опираються на землю. За командою «До виконання вправи 

приступити!» учасниця розпочинає виконувати згинання та розгинання рук.  

 Під час виконання вправи не дозволяється:  

міняти пряме положення тіла і ніг;  

перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більш, як 5 

секунд; 
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розгинати руки почергово;  

згинати і розгинати руки не з повною амплітудою. 

Результатом є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну 

спробу. 

Результатом команди є кількість зарахованих спроб кожного учасника. 

 

6. Попередні умови подолання «Туристсько–спортивної смуги 

перешкод». 

Команда долає визначений маршрут довжиною до 200 м, на якому 

послідовно виконує завдання на етапах-перешкодах. 

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

Форма одягу спортивна, і  закриває лікті, коліна учасників. Кожен 

учасник на дистанції повинен мати:  

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

система «відцентрована»);  

- не менше 4 карабінів; 

Мотузка для організації супроводження (розправлена, без вузлів) 

забезпечується суддями  і залишається командою на етапі.  

Рух на етапі в зворотному напрямку дозволяється до закінчення ПЗЧ, ЗЧ 

(залікового часу). 

 

Порядок та умови  проходження етапів-перешкод 

1. Орієнтування в заданому напрямку «Лабіринт». Обладнання: лінійні 

орієнтири між деревами), знаки КП з компостерами.  2 учасники отримують 

карту з нанесеною дистанцією із завданням відмітити 3-4 КП у карточці. 

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

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

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

допомогою мотузки, ногами рухаються по подвійних суддівських перилах. 

3. Переправа «Ліана».   Довжина – до 15 м. Обладнання етапу: контрольна 

лінія – на вихідній та цільовій ділянці; верхні перила, до яких закріплені 

допоміжні мотузки, що звисають з вузлами та нижні суддівські перила – на 

ділянці перешкоди. Учасники рухаються по нижній мотузці ногами 

тримаючись руками за допоміжні мотузки. 

4. Навісна переправа через яр. Довжина – 20 м. Обладнання етапу: 

контрольна  лінія – на вихідній та цільовій ділянках, подвійні суддівські 

перила, суддівська мотузка для супроводження. Опори – дерева діам. 40 см. 

Учасники рухаються  по суддівських перилах з супроводженням. 

5. Переправа по мотузці з перилами.   Довжина етапу до 20 м. Опори – дерева 

діам. 40 см.  Обладнання: контрольні лінії – на вихідній та цільовій ділянках, 

верхні суддівські перила та нижня подвійна суддівська мотузка – на ділянці 

перешкоди. Учасники рухаються по нижній мотузці ногами з самостраховкою 

вусом за верхні перила, з супроводженням. 

6. Переправа по колоді через яр.   Довжина  між опорами (дерева діам. 40 см.) 

до 15 м. Довжина колоди – до 7 м. Обладнання етапу: контрольна лінія – на 

вихідній та цільовій ділянках, суддівські перила та вкладена суддями колода – 
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на ділянці перешкоди. Учасники рухаються по суддівських перилах за 

допомогою вуса самостраховки з супроводженням. 

7. Траверс схилу. Довжина – 15 м. 4 ділянки – горизонтальних, жорстко 

закріплених  перил.  Обладнання етапу: контрольна лінія – на вихідній  ділянці, 

суддівські перила – на ділянці перешкоди. Учасники рухаються  по суддівських 

перилах на  самостраховці.  

 Суддівська колегія може вносити зміни, що не призведуть до ускладнення  

подолання дистанції. 

Результат команди визначається за сумою бігового часу і штрафних балів, 

отриманих на дистанції. 

 

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 

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 
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До участі у творчо-патріотичному вечорі «Дружбою окрилені» команда 

по можливості готує невелике представлення до 5 хвилин або окремі номери 

художньої програми: пісня, танець, вірш тощо. Кращі учасники творчого 

вечора будуть нагороджені грамотами Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді.  
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Програма 
проведення обласної військово-патріотичної гри  

«Петлюрівський вишкіл» - 2019 

  

11 жовтня (п’ятниця) 

до 11.00
 
 Заїзд учасників в с. Олефірівка Миргородського району 

11.00 - 13.00 Робота мандатної комісії 

13.00 - 13.45
 

Обід 

14.00 - 16.45
 
 Конкурс «Строю та пісні»   

17.00 Урочисте відкриття обласної гри «Петлюрівський вишкіл» 

17.45 - 19.00 Продовження конкурсу «Строю та пісні» 

19.00 - 19.45
 

Вечеря 

20.00 - 22.00
 Нарада оргкомітету та суддівської колегії з керівниками команд   

Нарада суддівської колегії з суддями конкурсів і змагань  

12 жовтня (субота) 

7.30 - 8.00
 

Сніданок 

8.30 - 14.00 Стрільба з пневматичної зброї 

8.30 - 14.00 Змагання «Метання учбової «гранати»  

14.00 - 15.00
 

Обід 

15.30 - 19.00 Силове змагання «Підтягування-віджимання» 

19.00 - 19.45
 

Вечеря 

20.00 - 21.00 «Воєнно-історичний» конкурс  

21.00 - 21.45
 Нарада оргкомітету та суддівської колегії з керівниками команд   

Нарада суддівської колегії з суддями конкурсів і змагань  

13 жовтня (неділя) 

7.30 - 8.00
 

Сніданок 

10.00 - 14.00 «Туристсько-спортивна смуга перешкод»   

14.00 - 15.00
 

Обід 

16.00 - 19.00 Продовження «Туристсько-спортивної смуги перешкод» 

19.00 - 19.45
 

Вечеря 

20.00 - 22.00 Творчо-патріотичний вечір «Дружбою окрилені» 

14 жовтня (понеділок) 

8.00 - 8.30
 

Сніданок 

9.00 Закриття обласної гри «Петлюрівський вишкіл», нагородження  

з  10.00 Роз’їзд  учасників  

 


