
8. «ТАБОРУВАННЯ» - КОНКУРС БІВАКІВ.   

 

Таборування – оцінка готовності роїв до життя в умовах наметового 

табору в лісостеповій зоні – наявності вмінь та навичок щодо облаштування 

побуту, чистоти, доцільності розміщення, дотримання режиму, правил 

поведінки, техніки безпеки, розпорядку дня; стан спорядження, особистих 

речей, посуду, наявність засобів захисту від дощу, покриття тощо. 

Оцінювання оформлення табору відбувається за наступними критеріями: 

патріотичність, оригінальність, креативність. Обов’язкові атрибути – емблема, 

назва, прапор, хоругва, тощо біля яких повинно бути організоване денне та 

нічне чергування. Нічне чергування має бути забезпечено за умов участі всіх 

членів рою, при цьому одна людина має нести чергування не більше ніж 2 

години на ніч.  При виявленні Осавульською службою  порушення цього 

пункту команда штрафується за системою максимальних штрафів по питанню 

порушення правил чергування (15 балів),  

Критерії оцінювання (від 1 до 10 балів).  

Враховуються дані осавульської служби під час вечірніх або вранішніх 

збірок та долучаються бали в кількості від 1 до 20 до загальної суми балів 

(можливе знаття балів).  

Особлива увага приділяється правильності встановлення біваку, 

встановлення наметів відповідно до вимог (див. нижче), наявності 

рівчачків, безпечності на випадок негоди (сильний дощ, вітер, вода не 

повинна стікати під палатки).  
Вимоги для встановлення намету: Встановлені намети в таборі  

розташовують входом у напрямку вогнища, річки або відкритої місцевості. 

Якщо майданчик на місці табору вологий,  під днище намету кладуть 

поліетиленову підстилку. Під наметом не має бути ям, гілок, тощо. Правильно 

встановлений намет це, коли стріха намету не зморщується, підлога не зависає, 

а стінки не провисають. У випадку наявності в конструкції намету тенту, він 

також має бути натягнутий, не зморщуватися й не доторкатися до стріхи намету 

завдяки використанню усіх «фіксуючих елементів», які мають бути задіяними. 

Заяві кілочки та запасні стійки (при наявності) упаковані в відповідні чохли від 

стійок, кілочок та рем.набір для аварійного ремонту намету мають бути 

упаковані в основний чохол від намету та бути розташовані в наметі або 

покладені біля входу. Намети які не передбачають наявність тенту мають бути 

оснащені поліетиленовими тентами власного виробництва з метою можливості 

їх використання в дощову погоду. 

За неправильне встановлення біваків з команд за рішенням суддівської 

колегії може бути знято до 50 балів від загальної кількості набраних балів у 

конкурсі.  

Кожен рій під час таборування у відповідності до п. 16 та п. 17. 

положення про Гру, кожен рій/курінь має зберігати та вести в таборі «Книгу 

звитяг» (щоденник) у відповідному місті та за бажанням також може вести 

(оновлювати) свою сторінку (блог) щодо участі у Грі під час змагань, що буде 

також оцінюватись Суддями.  

Конкурс проводиться протягом усіх днів гри.  

 



Мова спілкування в таборі – державна.  

Час огляду таборів попередньо не оприлюднюється, але здійснюється за 

поточним графіком відповідно до програми. Кожний суддя виставляє оцінки 

самостійно. 

Система максимальних штрафів (в балах): 

 безпорядок в наметах і прилеглій території, порушення санітарних норм, 

пошкодження інфраструктури місця таборування та проведення змагань (до 10 

балів); 

 відсутність поліетиленових технічних мішків для сміття; своєчасність 

винесення сміття до контейнерів (до 3-х балів); 

 порушення природоохоронних вимог (знищення дерев, кущів, тощо) – до 

10 балів; 

 невиконання розпоряджень по табору та порушення етичних норм 

поведінки – до 10 балів; 

 порушення розпорядку дня – до  5 балів; 

 відсутність в будь-якому етапі гри та при жеребкуванні –  до 5 балів; 

 невідповідність кількісному складу учасників гри, приховування 

сторонніх осіб – до 50 балів. 

-  культура спілкування (до 10 балів); 

-  відсутність  організованого (за графіком) нічного чергування та 

порушення правил нічного чергування (до 15-ти балів).; 

- втрата під час чергування обов’язкових атрибутів (хоругва, емблема, 

тощо) (до 15-ти балів). 

Особливі умови: 

 учасники таборування не порушують «приватної власності» сусідів по 

табору; 

 можуть відзначатись додатковими балами або нагороджуватись 

грамотами рої (команди), керівники роїв (команд), окремі члени рою за 

шляхетність, дружні стосунки з іншими роями, допомогу своїм суперникам, 

доброзичливість, толерантність, вітання та побажання, раціональні 

пропозиції, патріотичні гасла, кричалки тощо. 

За підсумками конкурсу рої отримують бали протягом всіх днів 

таборування та займають місця в відповідності до найбільшої кількості 

набраних балів. 
 


