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Л. М. Пазюк – директор ЦДЮТ; А. Б. Магерівська, І. Б. Дорохова – заступники директора з навчально-виховної роботи;
І. А. Болгарина – завідувач відділу; О. М. Бурлака, В. А. Журавльова – методисти; С. М. Рябих – керівник гуртка

Кожна гра – тільки частково гра.
Ставтеся до неї, як до важливого
тренування, що робить вас
відважними, шляхетними,
мудрими, навченими виживати
в екстремальних умовах й
готовими, за потреби, стати
на захист своєї держави.

В

итяги з Положення
про конкурс «Таборування у польових
умовах», рекомендованого
для проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри «Сокіл» (Джура»)
1. Обов’язковими атрибутами таборування
роїв є хоругва, емблема, назва, біля яких має
бути організовано чергування.
2. Оцінювання біваку (таборування) рою відбувається відповідно до вимог Статуту Збройних
сил України, санітарно-гігієнічних вимог та загальних вимог до його облаштування.
3. Оцінюються: побут, чистота, доцільність
розміщення, дотримання санітарно-гігієнічних
норм та екологічних вимог, стану спорядження, особистих речей, посуду, пожежної безпеки
тощо. Огляди біваку рою проводяться систематично впродовж усіх днів перебування. Час огляду таборів попередньо не оприлюднюється.
4. Хоругва (прапорець). Хоругва рою має
бути дво- або трибарвною (барви добирають
самі учасники) встановленої форми – полотняний або сатиновий квадрат розмірами 75×75
см. На правому (лицьовому) боці прапорця (в
естетично доцільному місці) нашивають відзнаку рою, заввишки 25–30 см. На тому самому
боці роблять симетричний напис назви рою.
Розміри літер заввишки 10 см.
На лівому (зворотному) боці прапорця відсутні
будь-які нашивки. Прапорець кріпиться до держака довжиною 180 см й діаметром 3 см.
Барви рою, зазначені на прапорці, можна використовувати і для інших потреб ідентифікації
© П
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рою. Основна барва для всіх учасників гри «Джура» – малинова. Її можна використовувати як одну
з барв рою, не основну, а додаткову, фонову.
5. Емблема та назва (відзначка) – схематичне, символічне зображення назви рою у формі
кола радіусом 15 см.
6. Штрафні бали учасникам рою нараховують за:
• в
 ідсутність обов’язкових атрибутів біваку
роїв та неналежне ставлення до них;
• п
 орушення санітарно-гігієнічних норм та екологічних вимог (відсутність аптечки, безлад у
наметах та на місці таборування, відхилення
від норм утилізації відходів, незадовільне зберігання особистих речей та харчових продуктів, пошкодження зелених насаджень);
• порушення режиму та розпорядку дня;
• п
 орушення культури спілкування, мовного
законодавства та етичних норм;
• в
 ідсутність організованого нічного чергування у таборі.
7. Переможця визначають за найменшою
сумою штрафних балів.
Облаштування біваків
у польових умовах
Бівак, або таборування, – місце тривалої
стоянки рою у польових умовах з нічівлею.
Таборування має забезпечити повноцінний відпочинок рою після денного переходу та повну
його безпеку. Перша умова для якісного таборування – безпека біваку, тобто вибір місця для
нього. Найкраще вибирати місце для таборування
поодаль від населених пунктів, великих доріг.
Друга важлива умова – вода. Вона має бути
проточною, придатною для використання в їжу.
Тому місце для таборування треба вибирати біля
джерел або на малих притоках річок, а не на
самій річці.
Третя умова – місце має бути безпечним на
випадок негоди, тобто віддаленим від сухостійних дерев або дерев, що нахилилися і можуть
впасти при сильному вітрі, а ґрунт – сухим. Під
час дощу вода не має стікати під намети.
Не можна розбивати бівак під деревами, відокремленими від інших дерев, на хребті, на вершині пагорба, щоб уникнути під час грози неПередплатний індекс 68840
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безпеки удару блискавки. У разі, коли все-таки
довелось розбити бівак на відкритому високому
місці, а до місця таборування наблизилася гроза, всі великі металеві предмети треба віднести
вбік від наметів не менше, ніж на 50 м та відключити мобільні телефони, ґаджети тощо. На
місці біваку або поблизу не має бути мурашників, мишачих нір, заростей колючих кущів.
Важливу роль для вибору місця таборування
відіграє наявність палива. Якщо ви знайшли місце на галявині хвойного лісу з великою кількістю
сухостою та трусок, рій навіть у негоду отримає
дуже великий виграш у часі на приготування їжі
та просушуванні речей. Тут ви легко і швидко
облаштуєте хороше багаття. Не можна розташовувати бівак на сухих торфовищах, адже на
них категорично заборонено розводити багаття,
від якого торф загоряється навіть у глибині, під
шаром дерну.
Розташовувати намети, «дров’яний склад» та
інші об’єкти треба компактно. Намети, як правило, ставлять на сухому підвищеному місці серед
дерев, недалеко один від одного та не ближче, ніж
5–7 м від багаття. Якщо в лісі багато комарів та
комах, краще вибрати відкрите для вітру місце.
Згідно з другою важливою умовою таборування місце для нього підшукують поблизу чистих
водотоків. На водотоці, яким буде користуватись рій, відповідальний черговий по біваку
має намітити три місця: найвище по течії – для
забору води на кухню, нижче – для вмивання,
миття посуду та найнижче – для прання спорядження. Для відходів – залишків їжі, перепалених порожніх консервних банок, іншого
сміття підшукують природне поглиблення або
викопують на певному віддаленні від водотоку
та наметового містечка яму, куди й скидають
відходи та непотріб.
Зупинятись на нічний привал треба задовго
до приходу темряви, оскільки обсяг робіт по
розбивці та обладнанню табору чималий.
Важливим для успішного таборування та й
самого життя роїв є вибір місця для багаття.
Його треба розводити на місці, безпечному щодо
займання гілок дерев, сухостою, кущів, сухої
трави. Не можна розводити багаття на коріннях
живих дерев. Бажано, щоб воно було захищене
від сильного вітру. Якщо поблизу є старе кострище, треба і своє багаття розводити на ньому,
щоб зайвий раз не наносити шкоди природі.
Отже, якщо біваку без багаття не буває, то
кожному роївцю, що зупиняється в лісі на ніч,
треба знати види багать або їх специфіку. Вона
проста.
«Шалаш» (мал. А). Багаття цього типу зручне
там і тоді, де і коли збираються варити їжу за
невеликої кількості посуду та хочуть освітлити
табірний майданчик. Переваги такого конусоПередплатний індекс 68840
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подібного багаття у тому, що воно потребує невеликих і не товстих дров. Але даючи високе
яскраве полум’я, це багаття має достатньо обмежену зону нагріву та утворює мало вугілля,
потребуючи підтримки сухим хмизом.

Типи багать: А – «шалаш»; Б – «колодязь»;
В – «тайгове»; Г – «камін»;
Ґ – «полінезійське»; Д – «зіркове»
«Колодязь» (мал. Б). На землю паралельно
одне одному кладуть дві товсті колоди довжиною
по 1,5–2 м – це основа «колодязя». Відстань між
колодами має бути трохи ширшою за діаметр
казана чи відер. Щоб колоди не скочувалися в
сторони, треба забити в землю по зовнішньому
боці кілочки. Між колодами укладається розпалювання – дрібні сухі гілки ялини, береста,
папір. Функція колоди – підняти паливо над землею, створити краще постачання його киснем,
захистити перше слабке полум’я від вітру.
«Тайгове багаття» (мал. В) складається з колод довжиною 2–3 м вздовж чи під гострим
кутом одне до одного. Широкий фронт вогню
дозволяє варити на ньому їжу для великої групи,
сушити речі, а також ночувати біля нього тим,
хто з якихось причин не має наметів або застудився. Це, сказати б, довгострокове багаття, що
не потребує постійного підкидання дров.
«Камін» (мал. Г) облаштовують насамперед
тоді, коли комусь з рою треба швидко обігрітися
або висушити одежу, адже найкраще прогрівається повітря навпроти «каміна» і за ним.
«Полінезійське» (мал. Ґ) та «зіркове багаття» (мал. Д) розкладають, як правило, на груді
вугілля, що ще теплиться або залишилося від
попереднього багаття. Дрова розпалюють у центрі багаття, а в міру згорання їх підсувають або
нахиляють до центру.
І нарешті, після зняття біваку обов’язково треба все перевірити, де таборувалися рої, прибрати і повернути по можливості до такого стану,
в якому місце перебування було до розбиття
бівуаку.
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