
«Жас Ұлан» әскери-спорттық ойынның  

республикалық финалының жеңімпаздар тізімі 

 

«Командалардың тұсаукесері» номинациясы (командалық) 

 

І орын: 

1) «Арлан» командасы (Павлодар облысы, команда жетекшісі: Адыльбаев 

Сержан Аскарович), сыйлық – шатыр; 

ІІ орын: 

2) «Патриот» командасы (Қостанай облысы, команда жетекшісі: Лезбаев 

Сергей Калиевич), сыйлық – тоңазытқыш-сөмке; 

ІІІ орын: 

3) «Ел тірегі» командасы (Солтүстік Қазақстан облысы, команда 

жетекшісі: Жагабин Тлектес Есенжолович), сыйлық – 4 адамға арналған 

туристік ыдыс жиынтығы. 

 

«Соғыс жаңғырығы!» тарихи-іздеу зерттеу жобасын қорғау 

номинациясы (жеке) 

 

І орын: 

4) Асқарқызы Диана (Атырау облысы, «Семсер» командасы, команда 

жетекшісі: Ажигалиев Саламат Каскирбаевич), сыйлық – дүрбі; 

ІІ орын: 

5) Тюкова Диана (Ақмола облысы, «Жас қыран» командасы, команда 

жетекшісі: Пашкевич Владислав Станиславович), сыйлық – термос; 

ІІІ орын: 

6) Лукаш Александр (Жамбыл облысы, «Жас бүркіт» командасы, команда 

жетекшісі: Жусупов Рысмагамбет Сагитжанович), сыйлық – термоыдыс. 

 

«Тарихи мұра» тарихи-іздеу зерттеу жобасын қорғау  

номинациясы (жеке) 

 

І орын: 

7) Цой Александра Жамбыл облысы, «Жас бүркіт» командасы, команда 

жетекшісі: Жусупов Рысмагамбет Сагитжанович), сыйлық – дүрбі; 

ІІ орын: 

8) Загородкин Владислав (Ақмола облысы, «Жас қыран» командасы, 

команда жетекшісі: Пашкевич Владислав Станиславович), сыйлық – термос; 

ІІІ орын: 



9) Әскербек Асылбек (Шығыс Қазақстан облысы, «Жас қыран» 

командасы, команда жетекшісі: Аухатов Куаныш Сагинжанович), сыйлық – 

термоыдыс. 

«Жауынгерлік парақ» номинациясы (командалық) 

 

І орын: 

10) «Жас қыран» командасы (Ақмола облысы, команда жетекшісі: 

Пашкевич Владислав Станиславович), сыйлық – шатыр; 

ІІ орын: 

11) «Семсер» командасы (Атырау облысы, команда жетекшісі: Ажигалиев 

Саламат Каскирбаевич), сыйлық – тоңазытқыш-сөмке; 

ІІІ орын: 

12) «Ел тірегі» командасы (Солтүстік Қазақстан облысы, команда 

жетекшісі: Жагабин Тлектес Есенжолович), сыйлық – 4 адамға арналған 

туристік ыдыс жиынтығы. 

 

«Соғыс жылдарындағы әндер» номинациясы (жеке) 

 

І орын: 

13) Асылбек Бекзат (Қызылорда облысы, «Қайсар» командасы, команда 

жетекшісі: Оразалиев Нұрлан Саруарұлы), сыйлық – дүрбі; 

ІІ орын: 

14) Ерболат Аяулым (Алматы облысы, «Жас сарбаз» командасы, команда 

жетекшісі: Темирбеков Дидар Айткурманович), сыйлық – термос; 

ІІІ орын: 

15) Кенжағали Кұрман (Маңғыстау облысы, «Альтаир» командасы, 

команда жетекшісі: Джолаев Мақсатбай Реджепбаевич), сыйлық – термоыдыс. 

 

 «Алғашқы медициналық көмек көрсету» номинациясы 

(командалық) 

 

І орын: 

16) «Семсер» командасы (Атырау облысы, команда жетекшісі: Ажигалиев 

Саламат Каскирбаевич), сыйлық – шатыр; 

ІІ орын: 

17) «Жас сарбаз» командасы (Алматы облысы, команда жетекшісі: 

Темирбеков Дидар Айткурманович), сыйлық – тоңазытқыш-сөмке; 

ІІІ орын: 



18) «Жас қырандары» командасы (Ақтөбе облысы, команда жетекшісі:  

Жақсыбай Тлекжан Сапарбекұлы), сыйлық – 4 адамға арналған туристік ыдыс 

жиынтығы. 

 

«Турникке тартылу» номинациясы (командалық) 

 

І орын: 

19) «Ел тірегі» командасы (Солтүстік Қазақстан облысы, команда 

жетекшісі: Жагабин Тлектес Есенжолович), сыйлық – шатыр; 

ІІ орын: 

20) «Жас сарбаз» командасы (Алматы облысы, команда жетекшісі:  

Темирбеков Дидар Айткурманович), сыйлық – тоңазытқыш-сөмке; 

ІІІ орын: 

21) «Жас қыран» командасы (Ақмола облысы, команда жетекшісі: 

Пашкевич Владислав Станиславович), сыйлық – 4 адамға арналған туристік 

ыдыс жиынтығы. 

  

«Арқамен жатып денені жерден көтеріп түсіру» номинациясы 

(командалық) 

 

І орын: 

22) «Ел тірегі» командасы (Солтүстік Қазақстан облысы, команда 

жетекшісі: Жагабин Тлектес Есенжолович), сыйлық – шатыр; 

ІІ орын: 

23) «Жас қыран» командасы (Ақмола облысы, команда жетекшісі: 

Пашкевич Владислав Станиславович), сыйлық – тоңазытқыш-сөмке; 

ІІІ орын: 

24) «Қыран» командасы (Шымкент қаласы, команда жетекшісі: Усенов 

Талгат Абилдаевич), сыйлық – 4 адамға арналған туристік ыдыс жиынтығы. 

 

«Өз қолыңмен әскери техника» сәндік-қолданбалы өнер байқауы 

номинациясы (командалық) 

 

І орын: 

25) «Арлан» командасы (Павлодар облысы, команда жетекшісі: 

Адыльбаев Сержан Аскарович), сыйлық – шатыр; 

ІІ орын: 

26) «Патриот» командасы (Қостанай облысы, команда жетекшісі: Лезбаев 

Сергей Калиевич), сыйлық – тоңазытқыш-сөмке; 

ІІІ орын: 



27) «Қыран» командасы (Нұр-Сұлтан қаласы, команда жетекшісі:  

Искаков Марат Мухтарович), сыйлық – 4 адамға арналған туристік ыдыс 

жиынтығы. 

Жалпы командалық: 

І орын: 

28) Солтүстік  Қазақстан облысының «Ел тірегі» командасы,  команда 

жетекшісі: Жагабин Тлектес Есенжолович, сыйлық – кубок, медаль; 

ІІ орын: 

29) Ақмола облысының «Жас қыран» командасы, команда жетекшісі: 

Пашкевич Владислав Станиславович, сыйлық – кубок, медаль; 

ІІІ орын: 

30) Павлодар облысының «Арлан» командасы, команда жетекшісі: 

Адыльбаев Сержан Аскарович, сыйлық – кубок, медаль. 

 


