
Қосымша 

Республикалық ойынның жеңімпаздар тізімі 

«Саптық байқау» номинациясы (командалық) 

 

І орын: 

1) «Іле тарландары» командасы (Алматы облысы, команда жетекшісі: 

Оразгалиев Аркаш Сергазинович), сыйлық – 6 адамдық туристік шатыр; 

ІІ орын: 

2) «Жас батыр» командасы (Атырау облысы, команда жетекшісі: 

Масалимов Амантай Мубаракович), сыйлық – кемпингтер мен серуендеуге 

арналған салқындатқыш сөмке; 

ІІІ орын: 

3) «Жас сарбаз» командасы (Батыс Қазақстан облысы, команда 

жетекшісі: Байгалиев Кайырбек Саматович), сыйлық – 4 адамға арналған 

туристік ыдыс жиынтығы.  

 

Ұлы Отан соғысы кезіндегі патриоттық әннің сахналанған 

«Ерлікке жүрегіңмен жақында» байқау – сайысы (командалық) 

 

І орын:  
4) «Жас Сарбаз» командасы (Шығыс Қазақстан облысы, топ жетекшісі: 

Кошербаев Аскарбек Токенович), жүлде - 6 адамдық туристік шатыр; 

ІІ орын:  
5) «Намыс» командасы (Нұр-Сұлтан, топ жетекшісі: Рустемов Айдос 

Абдрашитович), сыйлық - кемпингтер мен жаяу серуендеуге арналған 

салқындатқыш сөмке ; 

ІІІ орын:  
6) «Қайсар» командасы (Қызылорда облысы, топ жетекшісі: Нарынбаев 

Бауыржан Нұруаұлы), жүлде - термиялық рюкзакпен 4 адамға арналған 

туристік ыдыс жиынтығы. 

 

«Турникке тартылу» номинациясы 

 (командалық) 

І орын: 

7) «Жас сұңқар» командасы (Солтүстік Қазақстан облысы, команда 

жетекшісі: Пробус Сергей Викторович), сыйлық – 6 адамдық туристік шатыр; 

ІІ орын: 

8) «Жас Ұлан» командасы (Қарағанды облысы, команда 

жетекшісі:Байпакбаев Алибек Муратович), сыйлық – кемпингтер мен жаяу 

серуендеуге арналған салқындатқыш сөмке ; 

ІІІ орын: 



9) «Азамат» командасы (Ақмола облысы, команда жетекшісі:Бывшев 

Николай Владимирович), сыйлық – термиялық рюкзакпен 4 адамға арналған 

туристік ыдыс жиынтығы. 

.  

 

«Арқамен жатып денені жерден көтеріп түсіру» номинациясы 

 (командалық) 

І орын: 

10) «Ұлан» командасы (Алматы қаласы, команда жетекшісі:Айбасов 

Куаныш Сулейменович ), сыйлық – 6 адамдық туристік шатыр;  

ІІ орын: 

11) «Іле тарландары» командасы (Алматы облысы, команда жетекшісі: 

Оразгалиев Аркаш Сергазинович), сыйлық-кемпингтер мен жаяу серуендеуге 

арналған салқындатқыш сөмке ; 

ІІІ орын: 

12) «Жас сұңқар» командасы (Солтүстік Қазақстан облысы, команда 

жетекшісі: Пробус Сергей Викторович), сыйлық- 4 адамға арналған туристік 

ыдыс жиынтығы. 

 

Тарихи-өлкетану зерттеу жобасын қорғау «Ұрпаққа ұран болған 

Ұлы Ерлік!»  (жеке біріншілік) 

 

І орын: 

13) Бекжанұлы Асылхан (Қарағанды облысы, «Жас Ұлан» командасы, 

топ жетекшісі: Байпақпаев Әлібек Мұратұлы), сыйлық - ұйықтайтын қапшық; 

ІІ орын: 

14) Сегізбаева Алтынай (Ақтөбе облысы, «Жас Сарбаз» командасы, топ 

жетекшісі: Казов Абзал Саматұлы), сыйлық – термос; 

ІІІ орын: 

15) Сухарев Валерий (Солтүстік Қазақстан облысы, «Жас Сұңқар» 

командасы, топ жетекшісі: Пробус Сергей Викторович), жүлде - термоыдыс. 

 

     «АК-74 ММГ бөлшектеп бұзу және жинау» номинациясы  

                  (ұлдар арасындағы жеке біріншілік) 

 

І орын: 

16) Ұлан Құсайынов (Қарағанды облысы, «Жас Ұлан» командасы 

жетекшісі: Байпақпаев Алибек Мұратович), сыйлық - ұйықтайтын қапшық; 

ІІ орын: 

17) Ізбасар Қуаныш (Қызылорда облысы, «Қайсар» командасы 

жетекшісі: Нарынбаев БауыржанНұруаұлы), жүлде - термос; 

ІІІ орын: 

18) Биболатов Нағым (Батыс Қазақстан облысы, «Жас Сарбаз» 

командасы жетекшісі: Байғалиев Қайырбек Саматұлы), сыйлық - термоыдыс. 

 



     «АК-74 ММГ бөлшектеп бұзу және жинау» номинациясы  

                  (қыздар арасындағы жеке біріншілік) 

І орын: 

19) Жанат Айнұр (Қарағанды облысы, «Жас Ұлан» командасы 

жетекшісі: Байпақпаев Алибек Мұратович), сыйлық - ұйықтайтын қапшық; 

ІІ орын: 

20) Темірхан Аяжан (Қызылорда облысы, «Қайсар» командасы 

жетекшісі: Нарынбаев БауыржанНұруаұлы), жүлде - термос; 

ІІІ орын: 

21) Қанатқали Шұғыла (Батыс Қазақстан облысы, «Жас Сарбаз» 

командасы жетекшісі: Байғалиев Қайырбек Саматұлы), сыйлық - термоыдыс. 

 

Ынталандыру сыйлықтары 

 

 «Ең көпшіл» номинациясы 

22) Дмитрий Матвиенко (Қостанай облысы, «Жас Сарбаз» командасы, 

топ жетекшісі: Воробьев Владимир Владимирович), сыйлық - термоыдыс; 

 

«Үздік оратор» номинациясы 

 

23) Төлебек Арина (Жамбыл облысы, «Бауыржан ұландары» командасы, 

топ жетекшісі: Бейсенкулова Айжан Сайыновна), жүлде - термоыдыс; 

 

 «Ең креативті» номинациясы 

 

24) Төлегенов Асанәлі (Павлодар облысы, «Сұңқар» командасы, топ 

жетекшісі: Искаков Хисамиден Камзаевич), жүлде - термоыдыс. 

 

Жалпы командалық: 

І орын: 

25) «Іле Тарландары» командасы (Алматы облысы, топ жетекшісі: 

Оразғалиев Арқаш Серғазинұлы), жүлде - кубок, медальдар; 

ІІ орын: 

26) «Жас сұңқар» командасы (Солтүстік Қазақстан облысы, топ 

жетекшісі: Пробус Сергей Викторович), жүлде - кубок, медальдар 

ІІІ орын: 

27) «Ұлан» командасы (Алматы қаласы, топ жетекшісі: Айбасов 

Куаныш Сүлейменович), жүлде - кубок, медальдар. 

 


