
Уважаемый (ая)  _____________________________________!

Приглашаем Вас на Республиканский финал 
военно-спортивной игры «Жас ұлан» ,

 который проводится с 23 по 25 июня 2015 года 
в городе Тараз. 

оржественное открытие Республиканской игры 
состоится 23 июня в 09.00 часов.

                                                                                                      Оргкомитет

22 маусым, дүйсенбі 
1 5.00 - 19.00 - Делегациялардың келуі, гарнизонда орналасуы, тіркелуі, қатысушыларға
                       сауалнама жүргізу, қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша нұсқамалық 
                       жұмыс жүргізу(Сыпатай батыр көш., 26)
19.00 - 19.30 - Кешкі ас 
19.30 - 21.00 - Мандаттық комиссияның жұмысы 
                       Жас Ұлан» әскери-спорттық ойынының Республикалық финалы 
                       (бұдан әрі – Республикалық ойын) төрешілер алқасының кеңесі 
21.00-22.00 -  Екінші кешкі ас 
 22.00            - Түнгі ұйқыға жату
 
23 маусым, сейсенбі
06.30 - 07.30  - Қатысушылардың ұйқыдан оянуы, таңертеңгі жаттығу 
07.30 - 08.30 - Таңғы ас (Сыпатай батыр көш., 26) 
08.30 - 09.00 -  №85395 ә/б кету (Төле би көш., 166)
09.00 - 09.30 - Сапқа тұру. Республикалық ойынның ашылуы
09.30 - 13.00 - Саптық даярлық
13.00 -14.00 - Түскі ас (Төле би көш., 166)
14.00 -16.00 - Атыс даярлығы бойынша жарыс: пневматикалық қарудан спорттық атыс, 
                       АК-74 бөлшектеу және жинау, АК-74 оқжатарын жабдықтау бойынша ату
                       нормативтерін орындау
16.00-17.30 - №85395 әскери бөлім ауданына экскурсия, қару-жарақтар және әскери 
                      техниканы көрсету. Екі топқа бөлініп, бірінші топ - мұражайға, екінші  топ – қару-жарақ 
                      көрмеге барады. Артынан, барлығы әскери техника саябағына барады
17.30-18.30 - «Тосын сый» әскери-спорттық жарыс (акт залы)
18.30-19.30 - Кешкі ас (Төле би көш., 166)
19.30-20.30 - Командалардың тұсаукесері (акт залы)
20.30-21.00 - Республикалық ойынның төрешілер алқасының кеңесі
21.00-21.30 - Гарнизонға қайту (Сыпатай көш., 26)
21.30-22.00 - Екінші кешкі ас (Сыпатай көш., 26)
22.00            - Түнгі ұйқыға жату 

24 маусым, сәрсенбі
06.30 - 07.30 - Қатысушылардың ұйқыдан оянуы, таңғы жаттығу
07.30 - 08.00 - Таңғы ас (Сыпатай көш., 26)
08.00 - 08.30 - Ғ. Байтасов ат. ІІД полигонына аттану
08.30 - 10.30 - Əскерилендірілген кросс бойынша жарыс
10.30 - 11.30  - №91678 тау-егерлік батальонына аттану (Жұалы, №91678 ә/б)
11.30 - 13.00 - №91678 тау-егерлік батальонына экскурсия. Делегациялар үш топқа
                       бөлінеді. Бірінші топ – әскери түйіндер шебер-сыныбына қатысуға, 
                       екінші топ – ат үстінде көркем қимылдарды көруге, үшінші - тау-егерлік 
                       батальонының қызметі туралы стендпен танысады
13.00 - 14.00 - Түскі ас (Жұалы, №91678 ә/б)
14.00 - 15.00 - №85395 ә/б қайту (Төле би көш., 166)
15.00 -16.30 - Белтемірге тартылу бойынша (ұлдар), жерден денені көтеріп түсіру 
                       бойынша (қыздар) жарыс
16.30-18.30 - «Ұлы Отан соғысының батырлары туып-өскен жерімізде тұрады!» 
                       - тарихи-өлкетану зерттеу жобасын қорғау
18.30-19.30 - Кешкі ас (Төле би көш., 166)
19.30-20.30 - Республикалық ойын төрешілер алқасының кеңесі
20.30-21.00 - Гарнизонға қайту (Сыпатай көш., 26)
21.30-22.00 - Екінші кешкі ас (Сыпатай көш., 26)
22.00            -Түнгі ұйқыға жату

25 маусым, бейсенбі
06.30 - 07.30 - Қатысушылардың ұйқыдан оянуы, таңғы жаттығу
07.30 - 08.30 - Таңғы ас (Төле би көш., 166)
08.30 - 09.00 - «Тараз-Арена» Спорткомплексына аттану (Тәуке хан көш., 22)
09.00 - 11.00 - Жүзу бойынша жарыстар
11.00-11.30 - №1 мамандандырылған өрт сөндіру бөліміне аттану (Қаратау мөлтек ауданы)
11.30-12.30 - №1 мамандандырылған өрт сөндіру бөліміне экскурсия
13.00 -14.00 - Түскі ас (Төле би көш., 166)
14.00-16.00 - Республикалық ойынның салтанатты жабылуы. Командаларды марапаттау
16.00 -18.30 - Мәдени бағдарлама (облыстық мектеп олимпиадаларын және мектептен
                      тыс шараларды өткізу орталығы)
18.30-19.30 - Кешкі ас (Төле би көш., 166)
19.30-21.00 - Қазақстан Республикасының Бірінші Президентінің саябағына экскурсия
21.00-22.00 - Екінші ас (Төле би көш., 166) 
22.00            - Түнгі ұйқыға жату

26 маусым, жұма
06.30 - 07.30 - Қатысушылардың ұйқыдан оянуы, таңғы жаттығу
07.30 - 08.30 - Таңғы ас (Төле би көш., 166)
09.00            -  Республикалық ойынға қатысушылардың қайтуы

«Жас Ұлан» әскери-спорттық ойынының республикалық 
финалын өткізу бағдарламасы

22 июня, Понедельник 
1 5.00 - 19.00 - Заезд делегаций, размещение в гарнизоне, регистрация, 
                       анкетирование участников
19.00 - 19.30 - Ужин
19.30 - 21.00 - Работа мандатной комиссии
                       Заседание судейской коллегии Республиканского финала
                       военно-спортивной игры «Жас Ұлан» (далее – Республиканская игра)
21.00 - 22.00 - Второй ужин
22.00            - Отбой
 
23 июня, Вторник
06.30 - 07.30 - Подъем, утренняя зарядка
07.30 - 08.30 - Завтрак (ул. Сыпатай батыра, 26) 
08.30-09.00 - Отъезд в в/ч №85395 (ул. Төле би, 166)
09.00 - 09.30 - Общее построение. Открытие Республиканской игры
09.30-13.00 - Соревнования по строевой подготовке
13.00-14.00 - Обед (ул. Төле би, 166)
14.00-16.00 - Соревнования по огневой подготовке: стрельба из пневматической винтовки, 
                      разборка и сборка АК-74, выполнение норматива 
                      «Снаряжения магазина АК-74»
16.00-17.30 - Экскурсия по территории войсковой части №85395 и демонстрация 
                      вооружения и военной техники. Делятся на два потока, одни идут в музей,
                      другие на выставку вооружения. Затем,  всей колонной  идут в парк 
                      военной техники
17.30-18.30 - Военно-спортивные соревнования «Сюрприз»(актовый зал)
18.30-19.30 - Ужин (ул. Төле би, 166)
19.30-20.30 - Презентации команд (актовый зал)
20.30-21.00 - Заседание судейской коллегии Республиканской игры
21.00-21.30 - Отъезд в гарнизон (ул.Сыпатай батыра, 26)
21.30-22.00 - Второй ужин (ул.Сыпатай батыра, 26)
22.00            - Отбой

24 июня, среда
06.30 - 07.30 - Подъем, утренняя зарядка
07.30 - 08.00 - Завтрак  (ул. Сыпатай батыра, 26)
08.00-08.30 - Отбытие на полигон ДВД ЖО им. Г. Байтасова
08.30-10.30 - Военизированный кросс
10.30-11.30 - Отъезд в горно-егерьский батальон №91678 (Жуалы, в/ч № 91678)
11.00 - 13.00 - Экскурсия в горно-егерьский батальон №91678 
                       - мастер-класс по военным узлам  
                       - показательные выступления 
                       - экскурсия
13.00 - 14.00 - Обед (Жуалы, в/ч № 91678)
14.00 - 15.00 - Отбытие в/ч №85395 (ул. Төле би, 166)
15.00 - 16.30 - Соревнования по подтягиванию (мальчики), отжимание (девочки) 
16.30-18.30 - Защита историко-краеведческого исследовательского проекта 
                       «Живет герой на улице родной!» (актовый зал)
18.30-19.30 - Ужин (ул. Төле би, 166)
19.30-20.30 - Заседание судейской коллегии Республиканской игры
20.30-21.00 - Отъезд в гарнизон (ул.Сыпатай батыра, 26)
21.30-22.00 - Второй ужин (ул.Сыпатай батыра, 26)
22.00            - Отбой

25 июня, Четверг
06.30 - 07.30 - Подъем, утренняя зарядка
07.30 - 08.30 - Завтрак
08.30 - 09.00 - Отбытие в Спорткомплекс «Тараз-Арена» (ул. Тауке Хана, 22)  
09.00 - 11.00 - Соревнования по плаванию
11.00-11.30 - Отъезд на на территорию специализированной пожарной части №1 (мкн. Каратау)
11.30 - 12.30 - Экскурсия на территорию специализированной пожарной части №1
13.00 - 14.00 - Обед (ул. Төле би, 166)
14.00-16.00 - Торжественное закрытие Республиканской игры. Награждение команд.
16.00-18.30 - Культурная программа (Областной центр проведения школьных 
                      олимпиад и внешкольных мероприятий)
18.30-19.30 - Ужин (ул. Төле би, 166)
19.30-21.00 - Экскурсия в Парк Первого Президента Республики Казахстан. Отъезд команд.
21.00-22.00 - Второй ужин  (ул. Төле би, 166)
22.00             - Отбой

26 июня, Пятница
06.30 - 07.30 - Подъем, утренняя зарядка
07.30 - 08.30 - Завтрак (ул. Төле би, 166)
09.00            - Отъезд участников Республиканской игры

Программа проведения Республиканского 
финала военно-спортивной игры «Жас Ұлан» 

Время проведения: 23-25 июня 2015 года
Местопроведения: территория воисковой части № 85395  г. Тараз Жамбылской области 
Количество участников: 128 чел. 

Құрметті ___________________________________________!

Сізді «Жас ұлан» әскери-спорттық ойынның 
Республикалық финалына шақырамыз. 

Республикалық ойын 2015 жылғы 23-25 маусымда 
Тараз қаласы №85395 әскери бөлім базасында өтеді. 

Республикалық ойынның ашылу салтанаты 
23 маусымда сағат 09.00 – де болады.

                                                               Ұйымдастыру комитеті

Өткізілетін уақыты:  2015 жылғы 23-25 маусым
Өтетін орны:   Жамбыл облысы Тараз қаласының №85395 әскери бөлімінің базасы
Қатысушылар саны: 128 адам 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТР ЛІГІ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚО СЫМША БІЛІМ БЕРУ 
ОҚУ-ƏДІСТЕМЕ ЛІК ОРТАЛЫҒЫ

«ЖАС ҰЛАН» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ƏСКЕРИ-СПОРТТЫҚ

ОЙЫНЫНЫҢ АҚТЫҚ КЕ ЗЕҢІ 

БАҒДАРЛАМА

Тараз - 2015

Отанды сүю – ананың тілін,

атаның мекенін,

ар‐ожданды ќорғаудан басталады!

Ќазаќтың ұлан байтаќ жері

халыќтың сарќылмас ырысы,

өлмес мұрасы оның иесі – болашаќ ұрпаќ!

Мұхтар Әуезов
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