
Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Пластун» 

(орієнтування і цілевказання) для старшої вікової групи  

(«молоді козаки», 15 – 17 років) 

 

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) на чолі 

з ройовим у супроводі керівника з’являється на місце старту за 10 хв до 

стартового часу відповідно до результатів жеребкування. Рій (команда) повинна 

мати з собою компас, годинник, ручку, саперну лопатку (для «точки закладки»). 

Тривалість стартового інтервалу орієнтовно 5 хв.  

Конкурс складається із двох етапів: «Орієнтування» та «Важливе 

завдання». Контрольний час (окремий для кожного етапу) доречно оголосити 

напередодні. Рій (команда), що не пройшов етап «Орієнтування» за 

контрольний час, не допускається до роботи на етапі «Важливе завдання». 

На етапі «Орієнтування» за стартовим сигналом рій (команда) 

послідовно, користуючись виданою на старті картою, віднаходить на місцевості 

контрольні точки (КТ). Загальна кількість КТ – орієнтовно 5–10. Для отримання 

даних, які дають можливість знайти наступну точку, необхідно виконати на 

попередній точці теоретичне або практичне завдання.  

Теоретичними завданнями можуть бути, наприклад, запитання з 

історичного краєзнавства, історії українського війська, національно-визвольних 

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

передбачати визначення азимутів, окомірне визначення відстаней, фізичні 

вправи тощо. З огляду на затверджені наказом УДЦНПВКТУМ від 23.11.2020 

№ 85-А Правила та умови проведення змагань і конкурсів ІІІ (Всеукраїнського) 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») – «Джура-2021» («молоді козаки» 15 – 17 років), одну з КТ доцільно 

позначити на карті (чи у виданій на старті картці проходження маршруту) як 

«точку закладки». Для цієї КТ зазначають азимути і відстані для знаходження 

«закладки» – пакета з завданням, закопаного на глибині до 20 см або 

замаскованого у радіусі 1 м від фінішної точки руху за азимутом.  

На етапі «Важливе завдання» ройовий отримує від судді етапу ввідну 

стосовно зони знаходження «ворожих об’єктів». Радист групи отримує у судді 

діючу рацію, яку він самостійно перевіряє. За відсутності необхідного 

обладнання рекомендуємо використати для імітації радіозв’язку мобільні 

телефони. 

За сигналом судді рій (команда) висувається в зону спостереження і 

займає кругову оборону. Ройовий із радистом вирушають по-пластунськи на 

точку спостереження (дистанція не більше 20 м). Ройовий визначає 

розташування двох «ворожих об’єктів» і проводить візуальне визначення 

азимуту (за допомогою компаса) та дистанції до них (без електронних засобів 

виміру). Визначені дані радист передає по рації, дотримуючись правил 

радіообміну. Контрольний час роботи на точці спостереження – 5 хв. 

Повернення ройового з радистом здійснюється перебіжкою до основної групи.  

Радіообмін (радіодисципліна) – порядок передачі команд і 

постановки завдань по радіо:  

- назвати позивний радіостанції, що викликається, - один раз; 



- слово «я» і позивний своєї радіостанції – один раз; 

- зміст команди чи інформації – один раз; 

- слово «я» і позивний своєї радіостанції – один раз; 

- слово «прийом» - один раз. 

Приклад:   

«Яструб, я Сокіл, як чуєте мене, я Сокіл, прийом» Відповідь: 

«Сокіл, я Яструб, чую вас добре, я Яструб, прийом». При гарній чутності 

дозволяється підтверджувати коротко, словом «зрозумів»: «Зрозумів, я 

Яструб, прийом». При слабкій чутності і сильних перешкодах команди 

можуть бути подані два рази: «Яструб, я Сокіл, ціль - танк, азимут 40, 

дистанція 550, я Сокіл, прийом».  

Результат рою (команди) визначається за часом виконання завдань 

конкурсу: вище за рейтингом розташовується рій, що впорався із завданнями за 

коротший час. При цьому від загального часу виконання завдань на етапах 

«Орієнтування» та «Важливе завдання» віднімаються хвилини за правильне 

виконання завдань на етапі «Важливе завдання». 

За визначення азимутів і відстаней до «ворожих об’єктів» хвилини 

віднімаються відповідно до таблиці: 

 

№  Назва цілі  

(об’єкта)  

Дистанція («- хвилини»)  Азимут («- хвилини»)  

2  1  0  3  2  1  0  

до 50 м до 100 м більше 

100 м 

до 5° до 10° до 15° більше 

15° 

1                 

2                 

 

За кожну правильну передачу даних (одна передача – один об’єкт) згідно 

вимог порядку радіопередачі виставляється «-1 хвилина». За будь-яку помилку 

при передачі даних від «-1 хвилини» віднімається 10 секунд (Приклад:  учасник 

при передачі радіоданих сплутав один раз слова і одне слово пропустив. Він 

зробив 2 помилки і таким чином отримує не «-1 хвилина», а   «-40 секунд»).  

За однакового часу виконання завдань конкурсу пріоритет має рій 

(команда), що краще впорався з виконанням «Важливого завдання», насамперед 

– із визначенням азимутів на цілі.   

Рої, що не пройшли повну дистанцію, розташовуються після роїв, які її 

пройшли. 

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

повертають судді на фініші. 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 конкурсна участь у конкурсі «Пластун». 

Відповідно до усталеної практики, остаточні умови проведення конкурсу 

доцільно оголошувати напередодні.  

 

 

 


