
 

Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу  

«Пластун» для середньої вікової групи у 2021 р. 

 

Рій у повному складі (або ж, як це практикувалося на обласному етапі, 

команда від рою з 6 учасників, серед яких не менше однієї особи протилежної 

статі – залежно від затвердженого організаторами Порядку проведення) у 

супроводі керівника з’являється на місце старту за 10 хв до стартового часу 

відповідно до результатів жеребкування. З собою слід мати компас, годинник, 

ручку. Тривалість стартового інтервалу орієнтовно 5 хв. Контрольний час 

доречно оголосити напередодні. 

За стартовим сигналом рій (команда) послідовно за виданою на старті 

картою віднаходить на місцевості контрольні точки і виконує на них теоретичні 

та/або практичні завдання. Рій (команда), що не знайшов попередню 

контрольну точку, не допускається до виконання завдання на наступній точці.  

Кожне завдання має свою ціну у балах. Бали, отримані роєм (командою) 

за виконані завдання, фіксуються суддями у картці проходження маршруту, яку 

команда отримує на старті. Тематика теоретичних завдань – історичне 

краєзнавство Полтавщини, історія українського війська, національно-

визвольних змагань у рідному краї чи в Україні загалом. Практичні завдання 

можуть бути спрямовані на роботу з компасом (визначення азимуту, рух за 

вказаним азимутом тощо), окомірне визначення відстаней і т.п. 

Час роботи на контрольній точці – до 2 хв.; при перевищенні часу роботи 

бали за виконання завдання на заданій точці анулюються.   

Карту та картку проходження маршруту, з якими працював рій (команда), 

повертають судді на фініші. Фотографування і передавання карти та завдань 

стороннім особам, суперникам заборонені.  

Використання будь-яких друкованих, електронних чи рукописних джерел 

інформації для виконання завдань під час проходження маршруту варто 

заборонити, за порушення рішенням ГСК рою може бути не зарахована участь 

у конкурсі «Пластун». 

Результат рою (команди) визначається за сумою балів, одержаних на 

маршруті: вище за рейтингом розташовується рій, який набрав більше балів. За 

рівної суми балів вище місце посідає рій, що пройшов маршрут за коротший 

час. Рої, які перевищили контрольний час, розташовуються після роїв, які 

виконали завдання у рамках контрольного часу. Відповідно до усталеної 

практики, остаточні умови проведення конкурсу (у т.ч. завдання, пріоритетні 

для визначення результату, якщо вони будуть додатково визначені ГСК) 

доцільно оголошувати напередодні.  

 

 

 

 

 

 


