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I. Мақсаттары мен міндеттері

Қазақстан оқушыларының ХІ жазғы Гимназиадасы (бұдан әрі-Гимназиада) 

келесі мақсаттарда өткізіледі: 

 2022 жыл - Қазақстан Республикасындағы Балалар жылы шеңберіндегі іс-

шараларды іске асыру; 

 2022 жылға арналған республикалық спорттық-бұқаралық іс-шаралардың

күнтізбелік жоспарын іске асыру (ҚР БҒМ ҰҒПДТО); 

 дене шынықтыру мен спортты одан әрі жаппай дамыту, оқушылар

арасында патриоттық тәрбиені күшейту, салауатты өмір салтын қалыптастыру; 

 оқушыларды дене шынықтырумен және спортпен тұрақты шұғылдануға

тарту; 

 Дүниежүзілік жазғы Гимназиадаға және басқа да халықаралық жарыстарға

қатысу үшін, оқушылардың құрама командаларының құрамына дарынды жас 

спортшыларды іріктеу және дайындау бойынша мақсатты жұмыс жүргізу. 

II. Басшылық

2.1. Гимназиаданың бірінші, екінші кезеңдерін өткізуге басшылық ету және 

жауапкершілік аудандық, қалалық және облыстық білім басқармаларына және 

өңірлік дене тәрбиесі орталықтарға жүктеледі. 

2.2. Республикалық финалдық жарыстарды өткізу Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің  «Ұлттық ғылыми-практикалық дене шынықтыру 

орталығы»  РМҚК (бұдан әрі - ҚР БҒМ ҰҒПДТО) бұйрығымен бекітілген бас 

төрешілер алқасына, сондай-ақ, спорт түрлері бойынша төрешілер алқасына 

жүктеледі. 

III. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі

3.1.  Гимназиада кезең-кезеңмен өткізіледі: 

I кезең – мектепішілік, аудандық (2022 жылдың ақпанына дейін); 

II кезең-облыстық және қалалық (2022 жылдың  ақпан – наурыз айлары); 

III кезең –республикалық ақтық (2022 жылдың наурыз – тамыз айлары). 

3.2. Гимназиаданың І, ІІ кезеңдерін сапалы өткізу мақсатында қалалық, 

облыстық және өңірлік дене тәрбиесі орталықтардың жанынан облыстық,   Нұр-

Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының дене шынықтыру және спорт 

басқармаларының, спорт түрлері бойынша федерациялардың және басқа да 

мүдделі ұйымдардың өкілдерін тарта отырып, ұйымдастыру комитеттері 

құрылады. 

3.3. Гимназиада жарыстарына қатысуға 2005-2006 ж. т. және одан кіші (жас 

ерекшелігінде спорттың жеке түрлері бар) жалпы білім беру ұйымдарында оқитын, 

оқу жылының басынан бастап өз ұйымдарында ресми есепте тұрған ұлдар мен 

қыздар жіберіледі. Спорттық даярлық (разряд) әрбір спорт түрі бойынша разрядтық 

біліктілікке сәйкес келуі тиіс. 

3.4. 2007 ж. т. спортшылар жекпе-жек спорт түрлеріне қосымша нотариалды 

куәландырылған медициналық анықтамасы және ата-аналарынан жазбаша рұқсаты 

бойынша қатыса алады. 

 Келесі қатысушыларды қоспағанда: 

- 2007, 2008, 2009 жылы туған, спорттық және көркем гимнастикадан;



   - 2004 ж.т. Дүниежүзілік жазғы Гимназиаданың 2022 жылғы ережесі 

негізінде шахмат, жүзу, секіртпемен секіру, үстел теннисі және бадминтоннан. 

3.5. Облыстық және республикалық спорт мектеп-интернатының оқушылары, 

колледж студенттері жіберілмейді. 

3.6. Жасы және спорттық дайындығы бойынша оқушылар командаларының 

сандық құрамы спорт түрлері бойынша бөлімде көрсетіледі. 

3.7.  Әрбір өңір жарыс бағдарламасының әрбір түріне кемінде бір төрешіні 

мәлімдеуге міндетті.  

3.8. Гимназиада спорт түрлері бойынша жарыстардың қолданыстағы 

ережелері (1-5-қосымша) бойынша бағдарламаның тиісті бөлімдерінде баяндалған 

шарттар бойынша өткізіледі. 

3.9. Наразылық білдіруге тек команда өкілдерінің құқығы бар. Наразылық 

спорт түрі бойынша бас төрешіге жолдануға және жазбаша нысанда берілуге тиіс. 

Жарыс нәтижелеріне қарсы наразылық алдын ала хаттамалар ілінгеннен кейін 1 

сағаттан кешіктірілмей, жекпе-жекте нәтижесіне қарсы наразылық алдын ала 

жасалған хаттамалардың келесі шеңберінен кешіктірілмей берілуге тиіс. Спорт 

түрлерінің бас төрешісі Гимназиаданың бас төрешісімен ауызша келісілгеннен 

кейін апелляция шешімін қабылдайды.  

3.10. Қатарлас сынақ спортшылардың елдің құрама командалары құрамында 

халықаралық жарыстарға қатысуы, олардың оқу-жаттығу жиындарына қатысуы 

үшін көзделмейді.  

3.11. Спорт түрлерінен (ойын түрлерінен басқа) командалық біріншілікті 

анықтау кезінде екі және одан да көп командаларда ұпайлар тең болған жағдайда 

бағдарламаның жекелеген түрлерінде бірінші, екінші және т.б. көп орындары бар 

командаға артықшылық беріледі. 

3.12. Ойын түрлерінде бас төрешілер алқасы жеребе тастау арқылы 

командаларды кіші топтарға бөледі. 

3.13. Алдын ала топтарда бірінші орын алған командалар бірінші финалдық 

топты құрайды және бірінші орыннан төртінші орынға дейін орын алады, екінші 

орын алған командалар екінші финалдық кіші топты құрайды және бесінші 

орыннан сегізінші орынға дейін ойнайды және т.б. 

3.14.  Ойын түрлерінде ұпайлар № 1 шкала бойынша (2-қосымша) бірден он 

жетіге дейінгі бос орындарға сәйкес есептеледі. 

3.15. Ойын түрлерінде екі немесе одан да көп командалардың ұпайлары тең 

болған кезде бір-бірімен ойын нәтижелері бойынша немесе соғылған және өткізіп 

алған доптардың айырмашылығы бойынша команда артықшылыққа     ие болады. 

3.16. Жарысқа немесе марапаттау рәсіміне дәлелсіз себептермен келмеген 

спортшылар осы жарыстардан шеттетіледі. 

3.17.   Гимназиада жарыстарында анықталады: 

1) бағдарламаның әрбір түріндегі спорттың ойын емес түрлерінде ұпайлар 

осы түрдегі кемінде 5 спортшының қатысуымен есептеледі; 

 2) спорт түрлері бойынша командалық жарыстарға сынақ кемінде 8 

команданың қатысуымен жүргізіледі; 

3) Облыстар мен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары арасындағы 

Гимназиадаға жалпыкомандалық кешенді сынақ 30 жарыстан  алған орындардың 

ең аз жиынтығымен қорытындыланады.   



3.18. Спорт түрлері бойынша командалық, жеке біріншілікті анықтау үшін 

ұпайларды есептеу кесте (2-қосымша) бойынша жүргізіледі. 

№ 1 шкала - ойын түрлері (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, регби); 

№ 2 шкала – командалық және топтық жарыстар; 

    № 3 шкала - жарыс бағдарламасының жекелеген түрлеріндегі жеке орындар. 

Спорт түрлеріндегі командалық біріншілік (ойын түрлерінен басқа) жинаған 

ұпай сомасы бойынша анықталады. 

3.19. Ұпайлар ең жоғары нәтиже үшін бір рет есептеледі. 

3.20. Іс-сапарға жіберуші ұйымдар қатысушыларды 1х2м көлеміндегі 

аймақтың туымен, аймақтың эмблемасы бар салтанатты спорттық формамен, 

спорттың ойын түрлері бойынша командаларды - нөмірлері бар түрлі түсті ойын 

спорттық формасының екі жиынтығымен қамтамасыз етеді. 

3.21. Спорт түрлері бойынша республикалық финалдық жарыстарға қатысуға 

өтінімдерді  Гимназиаданың алғашқы екі кезеңі өткізілгені және спорт түрлері 

бойынша төрешілердің тегі туралы есепті облыстық, Нұр-Сұлтан, Алматы және 

Шымкент қалаларының білім басқармалары жарыс басталардан 30 күн бұрын 

nnpcfk.sport@mail.ru эл.пошта жіберуі тиіс (ҚР БҒМ ҰҒПДТО). 

3.22. Жарыс барысында қайта дауыс беруге төрешілер алқасы спорт түрлері 

бойынша жарыс ережелеріне сәйкес командалар құрамындағы жарыстарға 

мәлімдеген және жіберген қатысушылардың есебінен рұқсат етіледі. 

3.23. Елтаңбалы мөрі бар командаларды іссапарға жіберу туралы бұйрықтар 

(облыстық, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының немесе дене 

тәрбиесінің өңірлік орталықтарының білім басқармалары), атаулы өтінімдер, 

сақтандыру полисі (бокс жарыстарында әрбір спортшы міндетті түрде бастың МРТ 

суретін көрсетуі тиіс), жалпы білім беретін мектептен оқушының жеке ісінің 

көшірмелері, спортшылардың жеке карточкалары,       туу туралы куәлік, 16 және 

одан жоғары жастағы жеке куәлік – жеке куәлік мандаттық комиссияға спорт түрі 

бойынша жарыстар басталардан бір күн бұрын ұсынылады (қосымша 3-4). 

3.24. Жол жүру, тұру, тамақтану орындарында, жарыс кезінде оқушылардың 

қауіпсіздігіне жаттықтырушылар, команда өкілдері жауап береді. Спортшыларды 

жазатайым оқиғалардан сақтандыру міндетті. Бұл ақпаратты барлық жауапты 

тұлғаларға жеткізуіңізді сұраланады. 

3.25. Спорт ғимараттарында болған кезде қатысушылар мен көрермендердің 

қажетті қауіпсіздігін құру мақсатында «Спорттық                                                  іс-

шараларды өткізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы» нұсқаулыққа сәйкес 

алдын ала тексерусіз спорттық жарыстарды өткізуге тыйым салынады. 

3.26. Спорт түрлері бойынша Гимназиаданың республикалық финалдық 

жарыстарына қатысуға растау, жарыс басталғанға дейін 15 күн бұрын команданың 

келу уақыты, поездың, вагонның нөмірі, команда құрамы туралы және жауапты 

қызметкерлердің ұялы телефондарымен ақпарат беріледі.   

Ескертпе*: келу күнін, уақытын растамаған командаларға көлікпен кездесу және 

қонақ үйге орналастыру қамтамасыз етілмейді. 
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IV. Қаржыландыру 
 

4.1. ҚР БҒМ ҰҒПДТО келесі шығындарды көтереді: төрешілер алқасының, 

медицина қызметкерлерінің, қызмет көрсетуші персоналдың жұмысына ақы төлеуі, 

спорт ғимараттарын, көлікті жалға алу, кеңсе тауарлары мен баспа өнімдерімен 

қамтамасыз ету, марапаттау және естелік медальдарды, кубоктарды сатып алу, 

сондай-ақ спорттық атрибутиканы (баннерлер, кермелер, пресс-қабырға, афишалар, 

грамоталар, вымпелдер, дипломдар, бейдждер, шақыру билеттері, жарыстар 

бағдарламалары), ұйымдастыру комитеті үшін футболкалар (поло) және бейсбол 

қалпақшаларын  (спорттық форма) дайындау. 

4.2. Мектеп оқушылары Гимназиаданың салтанатты ашылуы мен жабылу 

салтанатын өткізуге байланысты шығындар Жамбыл облысының әкімдігіне 

жүктеледі (келісім бойынша). Қатысушылардың тұратын және жарыстар, сондай-

ақ кездесулер, шығарып салулар өтетін жерлерде қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

және қатысушыларды волонтерлермен бірге алып жүру жауапты өңірлер (Алматы, 

Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда облыстары және Нұр-Сұлтан, 

Алматы, Шымкент қалалары).  

4.3. Қатысушыларды, командаларды, жаттықтырушыларды, төрешілерді, 

өкілдерді республикалық финалдық жарыстарға және керісінше іс-сапарға 

жіберуге байланысты шығыстарды, жарыстар өткізілетін күндері тәуліктік, тұру 

және тамақтану шығыстарын іссапарға жіберуші ұйым көтереді. 
 

V. Марапаттау 
 

5.1. Гимназиада оқушыларының жалпы командалық кешенді есебінде     1-6 

орын алған облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының 

құрама командалары ҚР БҒМ ҰҒПДТО кубоктарымен, естелік медальдармен, 

дипломдармен және вымпелдерімен марапатталады. 

5.2. Спорт түрлерінен 1, 2, 3 орын алған облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы 

және Шымкент қалаларының құрама командалары ҚР БҒМ ҰҒПДТО 

кубоктарымен, естелік медальдарымен, дипломдарымен және вымпелдерімен 

марапатталады. 

5.3. Спорт түрінде 1, 2, 3 орын алған әрбір спортшы Гимназиада медалімен, 

тиісті дәрежедегі дипломмен және ҚР БҒМ ҰҒПДТО вымпелімен марапатталады. 

5.4. Гимназиада жеңімпазын дайындаған дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, 

жаттықтырушы-оқытушы естелік медальмен, ҚР БҒМ ҰҒПДТО грамотасымен 

марапатталады. 

5.5. Гимназиаданың баспасөзде, радиода, теледидарда жарық көруіне 

белсенді қатысқан облыстық (қалалық) ұйымдастыру комитетінің мүшелері, 

журналистер және т.б. ҚР БҒМ ҰҒПДТО-ның естелік медаль мен грамотамен 

марапатталады. 

VI.   Ұйымдастыру комитеті: 

Байланыстар: 

ҚР БҒМ ҰҒПДТО – Нұр-Сұлтан қаласы, VIP қалашық  к-сі 3. 

e-mail: nnpcfk@yandex.kz    

тел.: 8 7051490062 

Бұл ереже Гимназиадаға ресми шақыру болып табылады! 

 

mailto:nnpcfk@yandex.kz


 

қосымша 1 

 

Қазақстан оқушылары XI жазғы гимназиадасының  

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

1. ҚОЛ КҮРЕСІ 
Команда құрамы: 

Барлығы 22 

ұлдар 11 

қыздар 8 

өкіл 1 

жаттықтырушы 1 

төреші 1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Салмақ категориялары: 

жасөспірімдер: 36кг, 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг, +80кг. 

қыздар: 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, +70кг. 

Қосынды сол қол + оң қол-сынақ. 

Жарыс екі жеңілістен кейін халықаралық ережелер бойынша өткізіледі. Әрбір қатысушы 

өз салмағына сәйкес келетін салмақ санатында немесе одан жоғары санатта өнер көрсетуге 

құқылы. 

 

2. АСЫҚ АТУ, БЕС АСЫҚ 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    10 

ұлдар 3 

қыздар        3 

өкіл      1 

жаттықтырушы 2 

төреші    1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

 

Жарыс бағдарламасы: 

1-күн: келу күні, мандаттық комиссия; 

2-күн: жарыстардың ашылуы, алдын-ала ойындар; 

3-күн: алдын-ала ойындар, жартылай финал және финал ойындары, марапаттау; 

4-күн: кету күні. 

жарыстар туризм және спорт министрлігінің 2011 жылғы бекітілген қағидалары бойынша 

және Қазақ ұлттық спорт түрлері қауымдастығының ұлдар үшін "Асық ату" (бес табан), қыздар 

үшін "Бес Асық" (қақпақыл) қағидалары бойынша өткізіледі. 

Жарыс қорытындысы бойынша орындарды анықтау кезінде: 

Ұпай санау: 

Матч 3:0 немесе 2:1 3 ұпаймен жеңіске жетті; 

Матч 0:3 0 ұпаймен ұтылды; 

Матч 2: 1 есебімен жеңіске жетті 2 ұпай; 

Матч 1: 2 есебімен жеңілді 1 ұпай; 

Ойыннан бас тарту, келмеу немесе ережені бұзу 0 ұпай + айыппұл 

 

 

 



3. БАДМИНТОН 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    11 

ұлдар 4 

қыздар 4 

өкіл      1 

жаттықтырушы 1 

төреші    1 

 

Жарысқа 2005, 2006, 2007 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Командалық жарыстар: 

Командалық кездесу 7 ойыннан тұрады: екі бір баладан (ұлдар, қыздар), бір жұптан 

(ұлдар, қыздар) және бір аралас жұптан. Кездесу 4 жеңіске дейін жалғасады. Әрбір қатысушы 

кездесу кезінде 2 ойыннан артық ойнай алмайды. Жалпы командалық орындар командалық, жеке 

және жұптық жарыстардың нәтижелері бойынша анықталады. 

Жеке жарыстар жүйе бойынша жеке және жұптық, аралас жұптық жарыстарда 1-ден 17-

орынға дейін шығып және анықтала отырып өткізіледі. 

 

4. БАСКЕТБОЛ 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    30 

ұлдар 12 

қыздар 12 

өкіл      2 

жаттықтырушы 2 

төреші    2 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар FIBA қолданыстағы халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. Жеңіс үшін 

команда 2 ұпай, тең ойын үшін 1 ұпай, жеңіліс үшін 0 ұпай алады. Екі және одан да көп 

командалардың ұпайлары тең болған жағдайда, команда бір-бірімен ойын нәтижелері бойынша, 

олардың арасындағы ең жақсы голдар мен жіберіп алған доптардың айырмашылығы бойынша, 

барлық ойындарда ең жақсы голдар мен жіберіп алған доптардың айырмашылығы бойынша 

артықшылық алады. 

Әр команда мыналардан тұруы керек:  

* Капитанды қоса алғанда, ойнауға құқығы бар команданың 12 ойыншысынан артық емес.  

* Бас бапкер.  

* Егер командада жаттықтырушының көмекшілері болса, делегацияның бір ілесіп жүретін 

өкілі, жаттықтырушының бірінші көмекшісі хаттамаға енгізілуі тиіс. 

Команданың барлық мүшелерінің ойын формасы мыналардан тұруы керек:  

* Алдыңғы және артқы жағынан бірдей басым түсті футболкалар, шорттармен бірдей 

түсті. Барлық ойыншылар футболкаларды ойын шорттарына толтыруы керек. 

* Алдыңғы және артқы жағынан бірдей басым түсті Шорт, футболкалармен бірдей түсті. 

Шорт тізеден жоғары болуы керек.  

* Барлық топ мүшелері үшін бір түсті доминантты шұлықтар көрінуі керек. 

Команданың әрбір мүшесі киюге тиіс майкасын тарту, көрсетілген алдынан және артынан 

одноцветными нөмірлері, контрастирующими түспен майкалар.  

Сандар айқын көрінуі керек:  

* Артқы бөлмелердің биіктігі кемінде 20 см болуы керек.  

* Алдыңғы бөлмелердің биіктігі кемінде 10 см болуы керек.  

* Нөмірлердің ені кемінде 2 см болуы керек.  

* Командалар тек 0 және 00 нөмірлерін, сондай-ақ 1-ден 99-ға дейін қолдана алады.  

* Бір команданың ойыншыларында бірдей нөмірлер болмауы керек. * Кез-келген жарнама 

немесе логотип нөмірлерден кемінде 5 см қашықтықта болуы керек.  

* Командаларда кемінде 2 футболка жиынтығы болуы керек және:  



* Бірінші кестеде көрсетілген Команда (хост командасы) жеңіл (жақсырақ ақ) 

футболкалар кию керек.  

* Екінші кестеде көрсетілген Команда (қонақтар тобы) Қара футболкалар кию керек. * 

Алайда, егер екі команда келіссе, олар футболкалардың түстерін өзгерте алады 

Командалар жеңістері мен жеңілістерінің көрсеткіштеріне сәйкес жіктелуі керек, атап 

айтқанда:  

Әр жеңіске жеткен ойын үшін 2 ұпай,  

Әр жоғалған ойын үшін 1 ұпай (оның ішінде "ойыншылардың жетіспеушілігінен"жеңіліс)  

"Құқықтан айыру"арқылы ұтылған ойын үшін 0 ұпай.  

Егер 2 және одан да көп командалар топтағы барлық ойындардың қорытындылары 

бойынша олардың жеңістері мен жеңілістерінің тең көрсеткіштеріне ие болса, онда жіктеу үшін 

осы 2 немесе одан да көп командалар арасындағы ойындардың(-тердің) нәтижесі(-лері) 

пайдаланылуы тиіс. Егер 2 немесе одан да көп команда бір-бірімен ойын нәтижелері бойынша 

жеңістер мен жеңілістердің тең көрсеткіштеріне ие болса, қосымша критерийлер келесі ретпен 

қолданылуы керек:  

* Олардың арасындағы ойындардағы ойын ұпайларының ең үлкен айырмашылығы.  

* Олардың арасындағы ойындарда ең көп жиналған ойын ұпайлары. 

* Топтағы барлық ойындардағы ойын ұпайларының ең үлкен айырмашылығы.  

* Топтағы барлық ойындардағы ойын ұпайларының ең көп саны. Егер осы критерийлерді 

қолдану кезінде теңдік сақталса, жеребе түпкілікті жіктеуді анықтауы керек. 

 

5. ЕРКІН КҮРЕС 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    13 

ұлдар 10 

өкіл      1 

жаттықтырушы 1 

төреші    1 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар UWW халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. 

Салмақ категориялары: 

жасөспірімдер – 41-45кг, 48кг, 51кг, 55кг, 60кг, 65кг, 71кг, 80кг, 92кг, 110кг дейін. 

2007 жыл жарысқа дәрігер куәландырған және ата-анасының нотариалды куәландырылған 

рұқсатымен қосымша анықтама бойынша жіберіледі. Салмақ санаттарын екіге бөлуге рұқсат 

етілмейді. Командалық біріншілік жеке біріншілікте жинаған ұпайлардың ең көп сомасы 

бойынша 1-ден 17-орынға дейін анықталады. 
 

 

6. ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІ 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    13 

қыздар 10 

өкіл      1 

жаттықтырушы 1 

төреші    1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар UWW халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. 

Салмақ категориялары: 

қыздар – 36-40кг, 43кг, 46кг, 49кг, 53кг, 57кг, 61кг, 65кг, 69кг, 73кг. 

2007 жылы жарысқа дәрігер куәландырған және ата-анасының нотариалды 

куәландырылған рұқсатымен қосымша анықтама бойынша жіберіледі. Салмақ санаттарын екіге 

бөлуге рұқсат етілмейді. Командалық біріншілік жеке біріншілікте жинаған ұпайлардың ең көп 

сомасы бойынша 1-ден 17-орынға дейін анықталады. 

 

 



7. ГРЕК-РИМ КҮРЕСІ 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    13 

ұлдар 10 

өкіл      1 

жаттықтырушы 1 

төреші    1 

 

Жарысқа 2003-2004 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар UWW халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. 

Салмақ категориялары: 

жасөспірімдер – 41-45кг, 48кг, 51кг, 55кг, 60кг, 65кг, 71кг, 80кг, 92кг, 110кг. 

 

Жарыс бағдарламасы: 

 

1 күн келу күні, мандаттық комиссия. жаттықтырушылармен және команда 

өкілдерімен жеребе тастау. салмақ өлшеу. 

2 күн жарыстың ашылуы, жарыстың басталуы финалистерді марапаттау 

3 день кету күні 

 

2007 жыл жарысқа дәрігер куәландырған және ата-анасының нотариалды куәландырылған 

рұқсатымен қосымша анықтама бойынша жіберіледі. Салмақ санаттарын екіге бөлуге рұқсат 

етілмейді. Командалық біріншілік жеке біріншілікте жинаған ұпайлардың ең көп сомасы 

бойынша 1-ден 17-орынға дейін анықталады. 

 

 

8. САМБО КҮРЕСІ 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    22 

ұлдар 9 

қыздар 9 

өкіл      1 

жаттықтырушы 2 

төреші    1 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған (қосымша анықтама бойынша 2007 жылы туған) және 

одан кіші жастағы спортшылар жіберіледі. 

Жарыс ФИАС-тың бекітілген халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. 

Салмақ категориялары: 

ұлдар 46, 49,53,58,64,71,79,88,+88 кг. 

қыздар 41,44,47,50,54,59,65,72,+72кг. 

Жарыс бағдарламасы: 

1 Күн Мандаттық комиссия, салмақ өлшеу, салмақ 

дәрежесінде жеребе тастау 

(юн.) 46, 49,53,58,64,71,79,88,+88 кг. 

(қыз) 41,44,47,50,54,59,65,72,+72кг. 

 

2 күн жарыстың ашылуы. Алдын ала жекпе-жек 

 жарыстардың салтанатты ашылуы 

 финалдар, марапаттау рәсімі 

  

3 күн алдын ала жекпе-жек 

 түскі ас 

 финалдар, марапаттау рәсімі 



4 күн 

 

кету күні. 

Командалық біріншілік жеке біріншілікте жинаған ұпайлардың ең көп сомасы бойынша 1-

ден 17-орынға дейін анықталады. Салмақ санаттарын екіге бөлуге рұқсат етілмейді. 

 

 

9. БАСКЕТБОЛ 3Х3 

 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    11 

ұлдар 4 

қыздар 4 

өкіл      1 

жаттықтырушы 1 

төреші    1 

 

Жарысқа 2005 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Командада 3 ойыншы және 1 қосалқы (үшеуін бастау керек). 

Жаттықтырушы ойынға, тіпті стендтен де әсер ете алмайды. 

Жеребе ұтып алған Команда оған Ойынды немесе қосымша уақытты бастауды шешеді 

(егер болса). 

Ол 3х3 арнайы доппен ойналады (салмақты #6). 

Ойын таза уақыттың 10 минутында немесе 21 ұпайға дейін жүреді. 

Овертайм 2 ұпайға дейін ойналады (!), тіпті егер ол 20:20 есебімен басталса да. 

Алыс лақтыру үшін-2 ұпай, қалғаны үшін – 1. 

Шабуыл уақыты-12 секунд. 

7-ші командадан бастап барлық бұзушылықтар 2 жазаланады (!) айып (доп есептелсе де). 

10-шы командадан бастап барлық бұзушылықтар 2 айып добымен жазаланады, сонымен 

қатар қарсыласты иемденеді (доп есептелсе де). 

Шабуылдағы бұзушылықтар командалық бұзушылықтар санына қарамастан ұрмайды. 

Әрбір спорттық емес немесе дисквалификациялаушы фол үшін – 2 айыппұл + иелену, 

әрбір техникалық үшін-1 айыппұл + иелену. 

Ойыншы кез-келген жеке және техникалық бұзушылықтарды жоймай-ақ ала алады (бірақ 

2 спорттық емес үшін жойылады). 

Ауыстыру судьяның қатысуынсыз жүзеге асырылады, бірақ доп "өлі" болған кезде 

("чекке" дейін), тек "орталық" сызықтың артында және тек серіктеске тигенде. 

Гол соғылғаннан кейін (Егер ойын тоқтатылмаса) ауыстыру және күту уақыты рұқсат 

етілмейді. 

Командада әр ойынға 1 уақыт бар. 

Топтағы командалар үшін ұпайлар тең болған жағдайда критерийлер қолданылады: 

 1) жеңістердің көп саны; 

 2) тартылған командалардың жеке кездесулерінің нәтижелері; 

 3) командалар арасындағы голдар мен голдардың ең жақсы айырмашылығы бойынша 

 

Жарыстар FIBA 3х3 ойынының қолданыстағы ресми ережелері бойынша өткізіледі. 

Ұлдар мен қыздар арасындағы жарыстар бөлек өткізіледі. 

 

 

10. БОКС 

 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    30 

ұлдар 13 

қыздар 13 



өкіл      1 

жаттықтырушы 2 

төреші    1 

Жарысқа 2004-2005 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар бірінші жеңілістен кейін қатысушылардың шығу жүйесі бойынша AIBA 

халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. 

Салмақ категориялары: 

ұлдар – 46кг,48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63кг, 66кг, 70кг, 75кг, 80кг, + 80 кг.  

қыздар – 46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63кг, 66кг, 70кг, 75кг, 80кг, + 80 кг. 

Әрбір салмақ санатында командадан бір-бір қатысушыға жол беріледі, қосарланған рұқсат 

етілмейді. Мандат комиссиясының әрбір қатысушысына бастың МРТ суреті болуы керек. 

Командалық біріншілік жеке біріншілікте алынған ұпайлардың ең көп сомасы бойынша 1-

17 орыннан ойнайды. 

 

11. ВЕЛОСИПЕД СПОРТЫ-ТРЕК 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    24 

Ұлдар 10 

Қыздар 10 

өкіл      1 

Жаттықтырушы, механик 2 

төреші    1 

 

Жарысқа 2005-2006-2007 жылы туған спортшылар жіберіледі. 

Тректегі велосипед спорты бойынша жарыстар Халықаралық велосипедшілер одағының 

(UCI) және "Қазақстан велосипед спорты федерациясы"РҚБ жарыстарын өткізу қағидаларына 

сәйкес өткізіледі. 

Төрешілер алқасы қатысушылардың тізімі нақтыланғаннан кейін жарыс бағдарламасына 

өзгеріс енгізуге құқылы және бұл туралы команда өкілдерімен бірлесіп отырыста хабарлайды. 

Жарыстарды өткізу шарттары: бір спортшы бағдарламаның бес түрінде өнер көрсетуге 

құқылы. Егер жарыстарға бағдарламаның жекелеген түрлері бойынша 5-тен кем команда 

қатысатын болса, төрешілер алқасы бағдарламаның осы түріндегі медальдардың ұтыс ойынын 

болдырмайды. 

Қатысушыларға халықаралық велосипедшілер одағының (UCI), "Қазақстан велосипед 

спорты федерациясы" РҚБ трегінде жарыстар өткізу қағидаларына және 2022 жылға арналған 

Қазақстан Республикасының чемпионаттары мен велосипед спортынан республикалық жарыстар 

туралы ережеге сәйкес велосипедтер мен арнайы жабдықтарды пайдалануға рұқсат етіледі. 

Жеке жарыстарда №3 шкала бойынша 1-ден 17-ге дейінгі орындар бағаланады. 

Командалық және топтық жарыстарда №2 шкала бойынша 1-ден 17-ге дейінгі орындар 

бағаланады. 

Жалпыкомандалық орындар бағдарламаның барлық түрлерінде ұлдар мен қыздар 1-ден 

17-ге дейін бірге жинаған ұпайлар жиынтығы бойынша анықталады. 

Облыстан (қаладан) жарыстарға рұқсаттамалар: спринт, кейрин, скретч, ұпайдан 

топтық жарыс - 4 спортшы; жеке қудалау жарысы – 2 спортшы; мэдисон – 1 жұп, командалық 

қудалау жарысы, 2 командадан командалық спринт. 

 
 

 

12. ВЕЛОСИПЕД СПОРТЫ-ТАС ЖОЛ 

Команда құрамы 

Барлығы                                                                    16 

Ұлдар 6 

Қыздар 6 

өкіл      1 

Жаттықтырушы 2 



төреші    1 

 

Жарысқа 2005-2006-2007 жылы туған спортшылар жіберіледі. 

Тас жолдағы велосипед спорты бойынша жарыстар Халықаралық велосипедшілер одағы 

(UCI) мен "Қазақстан велосипед спорты федерациясы"РҚБ жарыстарын өткізу ережелеріне 

сәйкес өткізіледі. 
 

Жарыс бағдарламасы: 

 
08.07.22 Мандаттық комиссия, команда өкілдерімен төрешілер алқасының отырысы. 

Жарыстың ашылу салтанаты  
09.07.22 Жеке жарыс 20 км ұлдар 15-16 жас                                                                     6 қатысушы        

Жеке жарыс 15 км қыздар 15-16 жас                                                                  6 қатысушы         

10.07.22 Критериум 15 км қыздар  15-16 жас,                                                                  6 қатысушы         

Критериум 25 км ұлдар    15-16 жас                                                                   6 қатысушы        

11.07.22 День отдыха 

12.07.22 Командалық жарыс 25 км ұлдар 15-16 жас                                                        4 қатысушы        

Жұптық-командалық жарыс 15 км қыздар 15-16 жас                                       2 қатысушы        

13.07.22 Топтық жарыс  80 км, ұлдар  (15-16 жас)                                                           6 қатысушы     

14.07.22 Топтық жарыс 40км  қыздар  (15-16 жас),                                                     6 қатысушы 

Марапаттау рәсімі.   

14.07.22 Кету күні. 

 

 

13. ВОЛЕЙБОЛ 

Команда құрамы 

Барлығы 30 

Ұлдар 12 

Қыздар 12 

өкіл 2 

Жаттықтырушы 2 

төреші 2 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар FIVB қолданыстағы халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. Қатысушы 

командалар қатысатын командалардың санына байланысты еркін жеребе тастау арқылы кіші 

топтарға бөлінеді. Жарыстың финалдық бөлігін өткізу формуласы келген күні төрешілер 

алқасының отырысында анықталады. Жеңіс үшін команда 2 ұпай алады; жеңіліс-1 ұпай; ойыннан 

бас тарту, келмеу және Ережені бұзу – 0 ұпай. 

Орындарды есептеу және анықтау: 

Жарыс қорытындысы бойынша орындарды анықтау кезінде: 

Итальяндық скоринг жүйесі: 

Матч 3:0 немесе 3:1 есебімен жеңіске жетті; 3-ұпай 

Матч 0:3 немесе 1:3 ұпаймен ұтылды;  0-ұпай  

Матч 3: 2 есебімен жеңіске жетті    2 ұпай; 

Матч 2: 3 есебімен жеңілді     1 ұпай; 

Ойыннан бас тарту, келмеу немесе ережені бұзу 0 ұпай + айыппұл. 

Екі және одан да көп командаларда бірдей ұпайлар болған жағдайда, орындар келесі 

есеппен анықталады: 

а) барлық кездесулердегі жеңістердің ең көп саны бойынша; 

б) барлық кездесулердегі партиялар коэффициенті бойынша; 

в) барлық кездесудегі доп айырмасының коэффициенті бойынша; 

г) олардың арасындағы кездесулердегі жеңістер саны бойынша; 

д) олардың арасындағы кездесулердегі партиялардың коэффициенті бойынша; 

е) олардың арасындағы доп айырмасының коэффициенті бойынша. 



 

14. ГАНДБОЛ 

Команда құрамы 

Барлығы                                                                    30 

Ұлдар 12 

Қыздар 12 

өкіл      2 

Жаттықтырушы 2 

төреші    2 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар ХГФ гандбол ережелеріне сәйкес өткізіледі. Командалар 25 минуттан екі тайм 

ойнайды. Жеңіс үшін 2 ұпай, 1 ұпай, жеңіліс үшін 0 ұпай, келмеу үшін 0 ұпай беріледі. 

 

15. СПОРТТЫҚ ГИМНАСТИКА 

Команда құрамы 

Барлығы 16 

Ұлдар 6 

Қыздар 6 

Өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

Төреші 1 

Алматы, Шымкент қалаларының командалары қосымша төрешілерді ұсына алады. 

Жарыстар жеке-командалық. 2005 ж. т. және одан кіші қатысушылар жіберіледі.

 Жасөспірімдер СШҮ, 1, 2, 3 разряд бағдарламалары бойынша өнер көрсетеді.

 Команда құрамында: 1-разряд бағдарламасы бойынша өнер көрсететін кемінде                                                                      

1 гимнаст және 2 немесе 3-разряд бойынша кемінде 1 гимнаст болуы тиіс.   Қыздар 

СШ, СШҮ, 1 және 2 разряд бағдарламалары бойынша өнер көрсетеді. 

Команда құрамында: 1-разряд бағдарламасы бойынша өнер көрсететін кемінде            1 

гимнаст және 2-разряд бағдарламасы бойынша кемінде 1 гимнаст болуға тиіс. 
 

1 күн Келу күні 

2 күн Жарыстың ашылуы. Төрешілердің қатысуымен снарядтарды көру күні. 

3 күн Біліктілік / № 1 жарыс/ 

4 күн Финал көпсайыста / Сор №2/  

Көпсайыстың жекелеген түрлеріндегі Финал / БЖБ № 3 / 

5 күн Кету күні 

 

Бірінші күні Біліктілік /С№1 / - көпсайыстың жекелеген түрлерінде финалистер 

анықталады: СШ, СШҮ бағдарламалары бойынша өнер көрсететін қыздарда. 1-2 разрядтар 

міндетті бағдарламаны орындайды. 

Жасөспірімдер көпсайыстың жекелеген түрлерінде СШҮ бағдарламасы бойынша 

финалистерді анықтайды. 1, 2 және 3 разрядтар міндетті бағдарламаны орындайды. 

Екінші күн/№2,4 С / 2 Күн сөз сөйлеу сомасы бойынша көпсайыста командалық және 

жеке біріншіліктің жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталады. 1-дәрежелі бағдарлама 

бойынша қыздар еркін бағдарламаны орындайды, 2-разряд міндетті болып табылады. 

Жасөспірімдерде 1,2 разряд еркін бағдарламаны орындайды және 3 разряд міндетті болып 

табылады. 

Үшінші күні/№3 С/ көпсайыстың жекелеген түрлерінде финалдық жарыстар өткізіледі, 

оларға: СШ, СШҮ және 1 разрядты бағдарламалар бойынша 8 қыздан және СШҮ, 1 және 2 

разрядты бағдарламалар бойынша 8 ұлдан жіберіледі. /№3 к-нің 1 және 2-разрядтары 

көпсайыстың әр түріндегі 2х күн сөз сөйлеу сомасының жынысы бойынша анықталады/. 

Ескертпе: 



Финалдық жарыстарға/№3 С / қатысуға өңірден 2 адамнан аспайтын гимнасттар 

жіберіледі. 

Нәтижелер тең болған жағдайда, келесі критерийлер қолданылады: 

Біліктілік (№1 жарыс): 

- көпсайыс біліктілігінде балдар тең болған жағдайда финалға барлық спортшылар 

жіберіледі; 

- жекелеген түрлердегі біліктілік балдары тең болған жағдайда финалға барлық 

спортшылар жіберіледі. 

Финал: 

Көпсайыс финалы (№2 жарыс). 

Көпсайыс финалында баллдар тең болған жағдайда рейтинг мынадай өлшем шарттарды 

ескере отырып айқындалатын болады: 

1. Снарядтарда алынған қорытынды ұпайлардың ең көп сомасы бар Гимнаст/ға басым 

болады (яғни, ерлердегі снарядтарға 5, 4, 3, 2, 1 ең жоғары қорытынды ұпайларды және 

әйелдерге арналған снарядтарға 3, 2, 1 ең жоғары ұпайларды қосу арқылы); 

2. Егер теңдік сақталса, онда барлық снарядтар үшін ұпайларды қосып, ең жоғары жалпы 

Е баллымен гимнаст/ка басым болады. 

3. Егер теңдік сақталса, онда барлық снарядтар үшін ұпай жинап, D ұпайларының ең көп 

санын алған гимнаст басым болады. 

Барлық критерийлер тең болған кезде гимнасттар/ки бірдей орын алады. 

Жекелеген түрлердегі финалдар (№3 жарыс): 

Финалда тірек секіруден басқа жекелеген түрлерде балдар тең болған жағдайда рейтинг 

мынадай критерийлерді сақтай отырып айқындалатын болады: 

1.Ең жоғары баллмен Гимнаст/ка басым (ең төменгі ставка Е).  

2. Ең жоғары d ұпайы бар Гимнаст/ка басым. 

Егер ұпай теңдігі сақталса, гимнаст / ки бірдей орын алады. 

Тірек секірудің финалы 

Тіректік секіруде баллдар тең болған жағдайда рейтинг мынадай критерийлерді сақтай 

отырып айқындалатын болады: 

1. Қорытынды бағаның орташа мәніне дейін екі (2) секірудің кез келгенінде ең жоғары 

балл жинаған Гимнаст/ка артықшылығы бар. 

2. Орындалған тірек секірулерінің кез-келгенінде ең жоғары балл алған Гимнаст/ка басым 

болады. 

3. Орындалған тірек секірулерінің кез-келгенінде D ең жоғары баллмен Гимнаст/ка басым 

болады. 

 

Егер теңдік сақталса, гимнасттар бірдей орын алады. 

 

- 1,2 разрядтық бағдарламалар бойынша өнер көрсететін гимнасттарда (ұлдар мен 

қыздарда) в с №3 нәтижелері тең болған кезде жоғары "базалық" бағасы бар спортшыға 

артықшылық беріледі. 

Командалық біріншілік. 

Командалық біріншілік ерлер мен әйелдер арасында бөлек өткізіледі. 

Командалық біріншілік жарыстарында баллдарды есептеу үшін разрядтық 

коэффициенттер қолданылады. Төменгі разрядқа 1 коэффициенті беріледі, ал әрбір келесі 

деңгейге 0,05 коэффициенті қосылады. Мысалы: 3,2 разрядтар – 1,0; 1 разряд – 1,05; СШҮ – 1,1; 

СШ – 1,15. 

 

 

16. КӨРКЕМ ГИМНАСТИКА 

 

Команда құрамы 

Барлығы 31 

Спортшылар 20 



Өкіл 6 

Жаттықтырушы 1 

төреші 4 

1 күн-келу күні; 

2 күн – алаңды сынамалау (кесте бойынша), мандаттық комиссия, жаттықтырушылар мен 

төрешілермен семинары және Кеңес; 

3, 4, 5 күн – жарыстың ашылуы, жарыс күндері; 

6 күн-кету күні. 

Жеке бағдарлама: 

Команда құрамы: 8 қатысушы, 4 жаттықтырушы, 2 төреші 

СШҮ (2007-2009 ж. т.): 4 жасөспірім – шеңбер, доп, клуб, лента 

1 разряд (2010 – 2012 ж. т.): 4 Юниор-шеңбер, доп, клуб, лента 

Жеке бағдарлама бойынша командалық біріншілік команда құрамына сәйкес әрбір 

разрядтық санатта (СШК, 1 разряд) анықталады. 

Топтық жаттығулар: 

Команда құрамы: 12 гимнаст, 2 жаттықтырушы, 2 төреші 

СШҮ( 2007-2009 ж. т.): 5+1 жасөспірім-5 секіргіш, 5 доп 

2010 ж.Т. 1 (бір) гимнасттан артық емес, бірақ 1-разряд бағдарламасы бойынша топтық 

жаттығуларда өнер көрсетуге жол берілмейді. 

1 разряд (2010-2012 ж. т.): 5+1 Юниор-5 доп, 5 лента 

Көпсайыс бойынша жеке біріншілік СШҮ топтық жаттығулар бойынша екі разрядтық 

санатта (2007-2009ж.т. юниорлар), 1 разряд (2010-2012ж.т. юниорлар) және жеке бағдарлама 

бойынша екі разрядтық санатта: СШҮ (2007-2009ж.т. юниорлар), 1 разряд (2010-2012ж.т. 

юниорлар) ойнатылады. 

Көпсайыстың жекелеген түрлерін СШҮ жеке бағдарламасы бойынша екі разрядты санатта 

(2007-2009 ж.Т.), 1 разрядты (2010-2012 ж. т.) және СШҮ топтық жаттығулар бойынша екі 

разрядты санатта (2007-2009 ж. Т.), 1 разрядты (2010-2012 ж. т.) алдын ала жарыстарда 

(көпсайыс бойынша) әр жаттығуда 1-8 орын алған гимнасттар өнер көрсетеді. 

Көпсайыс бойынша, көпсайыстың жекелеген түрлерінде және командалық біріншілікте 

жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау жеке бағдарлама бойынша (СШҮ, 1 разряд) және 

бағдарлама бойынша топтық жаттығуларда (СШҮ, 1 разряд) әрбір разрядтық санатта жеке 

жүргізіледі. 

Жеке бағдарлама бойынша (СШҮ, 1 разряд) және бағдарлама бойынша топтық 

жаттығуларда (СШҮ, 1 разряд). 

 

17. ГІР СПОРТЫ 
 

Команда құрамы 

Барлығы 16 

ұлдар 7 

қыздар 4 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Салмақ категориялары: 

ұлдар: 48кг, 53кг, 58кг, 63кг, 68кг, 73кг, +73кг. салмақ 16кг-қоссайыс 

қыздар: 48 кг, 53 кг, 63 кг, 68кг 

Гір салмағы: қыздар-48кг, 53кг., – гір салмағы 12кг., 63кг., 68кг., - гір салмағы 16кг. 

Жарыстар халықаралық ережелер бойынша өткізіледі. Екі салмақ санатында қосарлануға 

рұқсат етіледі. 

Жалпы командалық сынақ итеруден (ұлдардан), жұлқудан (қыздан) босаған орындар 

сомасы бойынша айқындалады. 

 

 



18. БАЙДАРКА МЕН КАНОЭ 

Команда құрамы 

Барлығы 22 

Спортшылар 18 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

Жарысқа 2004-2005 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыс бағдарламасы: 

 

Қашықтық 1000 м 500 м 200 м 5000 м 

Байдарка ұлдар К – 1 

К - 2 

К – 1 

К – 2 

К – 4 

К – 1 

К - 2 

К - 1 

Каноэ ұлдар С – 1 

С – 2 

 

С – 1 

С – 2 

С – 4 

С – 1 

С – 2 

 

С - 1 

Байдарка 

қыздар 

К – 1 

К – 2 

 

К – 1 

К – 2 

К – 4 

К – 2 

К - 2 

К - 1 

Каноэ қыздар С – 1 

С – 2 

 

С – 1 

С – 2 

С – 4 

С – 1 

С – 2 

 

С - 1 

 

Ескертпе: 

 

1. Бұл ереже ресми шақыру және жарыстарға рұқсат беру болып табылады. 

2.  Командалар байдарка мен каноэде есуден жарыс ережелеріне сәйкес бірыңғай, 

спорттық формада өнер көрсетеді. 

3. Жарыстардың арнайы шарттары бас төрешілер алқасының отырысында 

хабарланады.Байдаркалар мен каноэ - қайықтар жарыстарында флюгар жоқ 

 

19. ДЗЮДО 
 

Команда құрамы 

 

Барлығы 20 

ұлдар 8 

қыздар 8 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыс IJF Халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. 

Салмақ категориялары: 

ұлдар - 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, + 90 кг. 

қыздар - 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, + 70 кг. 

Жарыс бағдарламасы: 

 1 күн - келу күні 

2 күн – жарыстың ашылуы. 

 50кг, 55кг, 60кг, (ұлдар); 

40кг, 44кг, 48кг, (қыздар). 

3 күн - 66кг, 73кг, 81кг (ұлдар); 



52кг, 57кг, 63кг, (қыздар). 

4 күн - 90кг, +90кг (ұлдар); 

           70кг, +70кг (қыздар). 

5 күн-кету күні. 

Салмақ санаттарын екіге бөлуге жол берілмейді. Командалық біріншілік жеке біріншілікте 

1-ден 17-орынға дейін жинаған ұпайлардың ең жоғары сомасы бойынша анықталады. 

 

20. КАРАТЭ-ДО 

Команда құрамы 

Барлығы 29 

ұлдар 14 

қыздар 11 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыс бағдарламасы: 

Кумите жасөспірімдер-салмақ дәрежелері: 55кг, 61кг, 68кг, 76кг, +76 кг. 

Инд. картасы (1х1 юн. 1х1 қыз.) 

Командалық Ката (3х3 жас. 3х3 қыз.) 

Кумите қыздар-48кг, 53кг, 59кг,+59 кг. 

Кумите командалары (ю. 5х5), (д. 3х3) 

Жеке біріншілік 1-ден 24-орынға дейін ойнатылады және № 3 шкала бойынша бағаланады. 

Командалық біріншілік жеке біріншілікте жинаған ұпайлардың ең көп сомасы бойынша 1-

ден 17-орынға дейін ойнатылады. 

 

 

21. ҚАЗАҚ КҮРЕСІ 

Команда құрамы 

 

Барлығы 22 

ұлдар 9 

қыздар 9 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған спортшылар жіберіледі. Жарыс 2020 жылы "Qazaq kuresi" 

қауымдастығы бекіткен ережелер бойынша өткізіледі. 

Салмақ категориялары: 

ұлдар-46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 76 кг, 82 кг, +82 кг. 

қыздар-36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, +65 кг. 

Салмақ санаттарын екіге бөлуге рұқсат етілмейді. Командалық біріншілік жеке 

біріншілікте жинаған ұпайлардың ең көп ұпайы бойынша 1-ден 17-орынға дейін анықталады. 

Жарыс бағдарламасы: 
 

 

 

1 күн 

Келу күні Уақыт 

Мандаттық комиссия 10.00-16.00 

Салмақ өлшеу және жеребе тастау (қыздар) 17.00-18.00 

Салмақ дәрежелері: 36кг, 40кг, 44кг, 48 кг, 52кг, 56кг, 60кг, 65кг, +65кг 

Команда өкілдеріне арналған жиналыс 18.00-19.00 

 

2 күн 

 

Жарыстың басталуы 10.00 

Жарыстың ресми ашылуы 13.00 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау  



 

 

Өлшеу және жеребе тастау (ұлдар) 17.00-18.00 

Салмақ дәрежелері: 46кг, 50кг, 55кг, 60кг 

 

 

3 күн 

Жарыстың басталуы 10.00 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау  

Өлшеу және жеребе тастау (ұлдар) 17.00-18.00 

Салмақ дәрежелері: 65кг, 70кг, 76кг, 82кг, +82кг 

 

 

4 күн 

Жарыстың басталуы 10.00 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау  

Жарыстардың ресми жабылуы 17.00-18.00 

 

23. КАРАТЭ ШИН КИОКУШИНКАЙ 

Команда құрамы 

Барлығы 29 

ұлдар 14 

қыздар 11 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. Жарыстар WAKO 

халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. 

Жас топтары: 

12-13 жас (ұлдар): салмақ дәрежелері 35кг, 40кг, 45кг,50кг, +50 кг; 

14-15 жас (ұлдар): салмақ дәрежелері 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, +60кг; 

16-17 жас (юниорлар): салмақ дәрежелері 60кг, 65кг, 70кг, +70кг;75кг, +75 кг 

12-13 жас (қыздар): салмақ дәрежелері 45кг, +50кг,+50кг; 

14-15 жас (қыздар): 50кг, 55кг, +60кг,+60кг салмақ дәрежелері; 

16-17 жас (қыздар): 50кг, 55кг, 60кг,+60кг салмақ дәрежелері. 

 

 

24. ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА 

Команда құрамы 

Барлығы 36 

Спортшылар 25 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 3 

төреші 2 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған спортшылар жіберіледі. 2007-2008 ж. т. спортшылар 

жеңіл атлетикадан 2022 ж. арналған республикалық және халықаралық жарыстардың 

регламентінде айқындалған шарттарда жарыстарға жіберіледі. 

Жарыстар World Athletics халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. Команда құрамына 

кіретін әрбір қатысушы бағдарламаның екі жеке түрі мен екі эстафетада өнер көрсетуге құқылы. 

Бағдарламаның жеке түрлерінде командадан командалық күрестің сынағына 2 спортшы 

жіберіледі. 

Эстафеталық жүгірудің әр түрінде әр аймақтан 1 командадан рұқсат етіледі. 

Командалық орын командалардың барлық қатысушылары жинаған ұпайлардың ең көп 

сомасы бойынша анықталады. 

 
Орын 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ұпай 36 30 25 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

 

Орын 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ұпай  8 7 6 5 4 3 2 1 



 

Жарыс бағдарламасы: 

 

 

 

25. ЖАЗҒЫ ПРЕЗИДЕНТТІК КӨПСАЙЫС 

Команда құрамы 

Барлығы 12 

ұлдар 4 

қыздар 4 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Туған жылы:        Қыз.      ұл. 

2005 - 2006  ж.т.          2             2  

2007 – 2008 ж.т.           2             2 

Жарыс бағдарламасы: 

1 күн - келу күні. Мандаттық комиссия. 18.00-де төрешілер алқасының отырысы. 

2 күн – жарыстың ашылуы. Снаряд лақтыру. 

Түрлері 
ҰЛДАР ҚЫЗДАР 

1 күн 2  күн 3 күн 1  күн 2 күн 3  күн 

100 м. Финалдық 

жарыс  

  Финалдық 

жарыс  

  

200 м.  Финалдық 

жарыс  

  Финалдық 

жарыс  

 

400 м. Финалдық 

жарыс  

  Финалды

қ жарыс  

  

800 м.  Забег Финал  Забег Финал 

1500 м. Финал   Финал   

3000 м.  Финал   Финал  

100 (110) с/б  Финалдық 

жарыс  

  Финалды

қ жарыс  

 

400 с/б   Забег. Ф.   Финалдық 

жарыс  

2000 с/п   Финал   Финал 

Биіктігі  Финал   Финал  

Шест  Финал  Финал   

Ұзындығы  Квалиф Финал   Квалиф Финал  

Үштік Квал. ф.   Квал. ф.   

Ядро  Финал    Финал   

Диск  Финал   Финал  

Балға  Финал   Финал  

Найза   Финал   Финал 

Эстафета 4х100 Финал   Финал   

Швед 

эстафетасы 

100-200-300-

400m 

 Финал     Финал 

MIX 200-400-

600-800м 

  Финал    Финал  

С / жүру  Ф. 10 км.  Ф. 5 км.   



                – Жүгіру 60 м., 100 м. 

- Пневматикалық винтовкадан ату (10 оқ). 

2-топ-П-ВП (10 м қашықтық, отыру немесе шынтақты тірекке тіреп тұру) 

3 топ – Ш-ВП (10 м қашықтық, тіреусіз тұру) 

- Жүзу 50 м. 

- Нәтижелерді бекіту 

3 күн - Кросс-1000м., 2000м., 3000 м. 

– Қорытындылау. Нәтижелерді бекіту. 

- Жабылу шеруі. Марапаттау. 

4 күн-кету күні. 

Жазғы Президенттік көпсайыс бойынша жарыс жеке-командалық біріншілік ретінде 

өткізіледі. Әрбір жас тобында қыздар мен жасөспірімдерде бөлек екіден артық емес қатысушыға 

жол беріледі. 

Жеке сынақтағы жеңімпаздар жазғы президенттік көпсайыс бойынша нәтижелерді бағалау 

кестесіне сәйкес жинаған ұпайлардың ең көп сомасы бойынша анықталады. 

Командалық есептегі жеңімпаздар жарыс нәтижесінде барлық сегіз қатысушының 

жинаған ұпайларының ең көп сомасы бойынша анықталады. 

 

 

26. ВЕЛОСИПЕД СПОРТЫ-МАУНТИНБАЙК 
 

Команда құрамы: 

Барлығы                                                                    16 

Ұлдар 6 

Қыздар 6 

өкіл      2 

Жаттықтырушы, механик 1 

төреші    1 

Жарысқа 2006-2007 жылы туған спортшылар жіберіледі. Кросс-Кантри эстафетасы (XCR) 

жарысына қатысу үшін медициналық анықтама бойынша 2008 ж.т. спортшыларға рұқсат етілген.  

Жарыс бағдарламасы: 

1. келген күні, мандаттық комиссия, судьялар алқасының отырысы. 

2. Жарыстың ашылуы. Ресми жаттығулар. 

3. Кросс – Кантри шорт-трек (ХСС) 4 ұл, 4 қыз. 

4. Кросс-ел Эстафетасы (XCR). 4 спортшы (3 ұл және 1 қыз). 

5. Кросс-кантри Олимпик (ХСО) 6 ұл, 6 қыз. 

Қайту күні. 

Жеке біріншілік (ХСС және ХСО) 1-ден 17-орынға дейін анықталады және № 3 шкала 

бойынша бағаланады. Топтық біріншілік (XCR) 1-ден 17-орынға дейін анықталады және № 2 

шкала бойынша бағаланады. Командалық біріншілік жеке және топтық жарыстарда жинаған 

ұпайлардың қосындысы бойынша анықталады. 

Төрешілер алқасы қатысушылардың тізімі нақтыланғаннан кейін жарыс 

бағдарламасына өзгерістер енгізуге құқылы және команда өкілдерімен бірлесіп, отырыс 

кезіндегі өзгерістер туралы хабарлайды.  

 

27. ЖҮЗУ 

 

Команда құрамы 

Барлығы 25 

ұлдар 10 

қыздар 10 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 3 

төреші 1 

 



Жарысқа 2005, 2006, 2007 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыс FINA халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. 

Әрбір қатысушы бағдарламаның 4 түрінен артық емес және эстафеталарда өнер көрсете 

алады. Жарыстар 50, 100, 200 м қашықтықта алдын-ала және соңғы жүзумен өткізіледі, 800, 1500 

м қашықтықта. Бағдарламаның эстафеталық түрлері-кешке финалдық жүзу. Жеке біріншілік 1-

ден 17-орынға дейін ойнатылады және №3 мектеп бойынша бағаланады. Эстафетада командалық 

орындар 1-ден 17-ге дейін ойнатылады және №2 мектеп бойынша бағаланады. 

Командалық орын жеке біріншіліктердегі және эстафетадағы Ұпайлар сомасы бойынша 

анықталады, 1-ден 17-ге дейін ойнатылады. 

Жарыс бағдарламасы: 

1 күн - келу күні, мандаттық комиссия, судьялар алқасының отырысы. 

 

ТАҢЕРТЕҢ                                                                                                  КЕШ 

2 күн 

1. 50 В/Д стилі алдын ала                                                    9. 50V / d стилі Финал 

2. 50 В/Ю стилі алдын ала                                                  10. 50 В/Ю финал стилі 

3. артқы жағында 100 алдын ала                                       11. Артқы жағында 100 Финал 

4. 100 артқы жағында алдын-ала                                        12. 100 артқы Финал 

5. 200 Бат. Алдын Ала                                                         13. 200 Бат. Д Финал 

6. 200 Бат. Алдын Ала Ю                                                    14. 200 Бат. Ю Финал 

7. 400 В/Д стилі алдын ала                                                  15. 400 В/D стилі Финал 

8. 400 В / Ю стилі алдын ала                                              16. 400 В/Ю финал стилі 

                                                                                               17. 4х100 аралас-мен Ю Финал 

 

3 күн 

18. 50 артқы жағында алдын-ала                                       26. 50 артқы жағында d финалы 

19. 50 артқы жағында алдын-ала                                       27. 50 артқы жағында Финал 

20. 100 Бат. Алдын Ала                                                       28. 100 Бат. Д Финал 

21. 100 Бат. Ю.                                                                     29.100 Бат. Ю Финал 

22. 200 Брасс Алдын Ала                                                    30. 200 Брасс Д Финал 

23. 200 Алдын Ала Брасс Ю                                               31. 200 Брасс Ю Финал 

24. 800 V/D стилі ең әлсіз                                                   32. 800 В/D стилі Финал 

25. 1500 В / Ю стилі ең әлсіз                                              33. 1500 В/Ю финал стилі 

                                                                                              34. 4х50v / d стилі Финал 

                                                                                              35. 4х50 В/Ю финал стилі 

4 күн 

36. 50 Алдын Ала Брасс Д                                                44. 50 Брасс D Финал 

37. Алдын Ала 50 Брасс Ю                                               45. 50 Брасс Ю Финал 

38. 100 В/Д стилі алдын ала                                              46. 100 В/D стилі Финал 

39. 100 В / Ю стилі алдын ала                                          47. 100 В/Ю финал стилі 

40. 200 артқы жағында алдын-ала                                   48. 200 артқы жағында d финалы 

41. 200 артқы жағында алдын ала Ю                               49. 200 артқы Финал 

42. 400 к / д алдын ала                                                       50. 400 к / пл. Д Финал 

43. 400 ш / о алдын ала                                                       51. 400 к / пл. Ю Финал 

52. 4х200 В/D стилі Финал 

53. 4х200 В/стиль Ю Финал 

5 күн 

54. 100 Бат. Алдын Ала     62. 100 Бат. Ең Мықтылар 

55. 100 Бат. Алдын Ала Ю      63. 100 Бат. Ю. 

56. 100 Брасс Алдын Ала      64. 100 Брасс D Финалы 

57. 100 Алдын Ала Брасс Ю     65. 100 Брасс Ю Финал 

58. 200 В/Д стилі алдын ала     66. 200 В/D стилі Финал 

59. 200 В / Ю стилі алдын ала     67. 200 В/Ю финал стилі 

60. 200 к / пл. алдын ала      68. 200 к / пл. Д Финал 



61. 200 ш / о алдын ала      69. 200 к / пл. Ю Финал 

70. 4х100 В/D стилі Финал 

71. 4х100 В/стиль Ю Финал 

 

 

28. ЖАҒАЖАЙ ВОЛЕЙБОЛЫ 

Команда құрамы 

Барлығы 10 

ұлдар 2 

қыздар 2 

өкіл 2 

Жаттықтырушы 2 

төреші 2 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар FIVB қолданыстағы халықаралық ережелері бойынша өткізіледі. Қатысушы 

командалар қатысатын командалардың санына байланысты еркін жеребе тастау арқылы кіші 

топтарға бөлінеді. Жарыстың финалдық бөлігін өткізу формуласы келген күні төрешілер 

алқасының отырысында анықталады. Жеңіс үшін команда 2 ұпай алады; жеңіліс-1 ұпай; ойыннан 

бас тарту, келмеу және Ережені бұзу – 0 ұпай. Екі және одан да көп командаларда ұпайлар тең 

болған жағдайда, орындар келесі көрсеткіштер бойынша рет-ретімен анықталады: 

а) барлық кездесулердегі доптардың арақатынасы; 

б) барлық кездесулердегі партиялардың арақатынасы; 

в) олардың арасындағы кездесулердегі жеңістер саны; 

г) олардың арасындағы кездесулердегі доптардың арақатынасы; 

д) олардың арасындағы кездесулердегі партиялардың арақатынасы. 

 

 

29. СПОРТТЫҚ БАҒДАРЛАУ 

Команда құрамы 

 

Барлығы 20 

ұлдар 8 

қыздар 8 

өкіл 2 

Жаттықтырушы 1 

төреші 1 

 

Жарыстарға қатысуға әр жас тобында 2 спортшыдан жіберіледі: 

М. Д-12, 14, 16, 18, яғни 8 қыз, 8 ұл. 

М. Д-18-2 адамнан 2004-2005 жж; 

М. Д-16-2 адамнан 2006-2007 жж; 

М. Д-14-2008-2009 2 адамнан; 

М. Д-12-2 адамнан 2010 кіші 

Жарыс СБ бойынша жарыстарды өткізу ережелеріне сәйкес жеке-командалық біріншілік 

ретінде өткізіледі. Жарыстың әрбір қатысушысының нәтижесі барлық 16 қатысушының 

қашықтықтардан өтуінің екінші, үшінші және бесінші күнінің қорытындылары бойынша алынған 

ұпайлардың ең жоғары сомасы бойынша анықталады. 

Жарыс бағдарламасы: 

1 күн – қатысушылардың келуі, өтінімдерді орналастыру және қабылдау (мандаттық    

сағат 16.00 - ге дейін); 

2 күн – 10.30 - жарыстың ашылуы; 

11.00-бірінші қатысушының басталуы (орташа қашықтық); 

15.00-орта қашықтықты марапаттау; 

18.00-команда өкілдерімен кездесу. 



3 күн - 11.00 – бірінші қатысушының басталуы (ұзақ қашықтық): 

14.00-эстафетаға өтінім беру; 

15.00-ұзақ қашықтықты марапаттау; 

18.00-команда өкілдерімен кездесу. 

4 күн - 11.00 – эстафетаның бірінші кезеңінің басталуы 

15.00-эстафетаны марапаттау; 

18.00-команда өкілдерімен кездесу. 

5 – күн – 11.00-бірінші қатысушының басталуы (спринт дстанциясы): 

5.00-марапаттау қашықтық спринт; 

18.00-хаттамаларды беру. 

6 күн – хаттамалар беру. Командалардың кетуі. 

Жарысқа қатысушылар нәтижесінің жеңімпаздары жеке есепте қашықтықтан өтудің ең аз 

уақыты бойынша анықталады. Команда нәтижесі командада мәлімделген 16 спортшының ұпай 

сомасы бойынша анықталады. Жеке жарыстарда ұпайлар формула бойынша есептеледі-100 х (t 

поб. / t уч.), эстафета үшін ұпайлар формула бойынша есептеледі – 200 х (t поб. / t оқ.). 

Команданың барлық мүшелерінің ұпайларының қосындысы бойынша команданың орны 

анықталады, орындар үшін ұпайлар №3 шкала бойынша есептеледі. 

 

30. ОҚ АТУ 

Команда құрамы 

 

Барлығы 29 

ұлдар 12 

қыздар 12 

өкіл 3 

Жаттықтырушы 1 

төреші 1 

 

Жарыс бағдарламасы: 

 

Ұлдар: МВ-5, МВ-9, ВП-4, ПП-2, МП-5, ВП-11, ВП-11А (7 жаттығу - жеке сынақ, 7 

жаттығу - командалық сынақ) 

Қыздар: МВ-5, МВ-9, ВП-4, ПП-2, МП-5, ВП-11, ВП-11А (7 жаттығу - жеке сынақ, 7 

жаттығу - командалық сынақ) 

Жаттығуға командадан 3 спортшы ғана жіберіледі(жеке және командалық сынаққа) 

 

Күні 10 м. 25 м. 50 м. Қозғалатын нысана 

26 марта, сенбі Келу күні, Мандаттық комиссия, Барлық шекараларда ату 

27 марта 

Женксенбі 
ПП-2ұл 

МП-5 қыз 

1 жартысы 
 ВП-11ұл 

28 марта, дүйсенбі ВП-4ұл 
МП-5 қыз 

2 жартысы 
МВ-5қыз ВП-11қыз  

29 марта 

сейсенбі 
ПП-2қыз 

МП-5 ұл 

1 жартысы 
МВ-5 ұл ВП-11а ұл 

30 марта 

сәрсенбі 
ВП-4қыз 

МП-5 ұл 

1 жартысы 
МВ-9 ұл ВП-11а қыз 

31 марта, бейсенбі   МВ-9 қыз  
Ату аяқталғаннан кейін күн сайын марапаттау! 

 

* Жаттығулар финалсыз орындалады 

* Командалық есепте-жеңімпаздар үш спортшының біліктілік сомасы бойынша 

анықталады 



* Жаттығуға командадан тек 3 спортшы жіберіледі 

* Бір спортшының әртүрлі атыс түрлеріне қатысуына жол берілмейді (тапанша, мылтық, 

қозғалатын нысана) 

 

 

31. СТЕНД АТУ 

Команда құрамы 

 

Барлығы 28 

ұлдар 12 

қыздар 12 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Қатысуға 2005 ж. т. және одан кіші қыздар мен ұлдар жіберіледі. 

Жарыс жеке-командалық болып табылады. 

Әр жаттығуда әйелдер арасында үш адамнан және ерлер арасында үш адамнан команда 

құрамы. 

Жеке есепте командадан 6 спортшыға дейін рұқсат етіледі. 

Жарыс халықаралық Ату спорты федерациясының (ISSF) қолданыстағы ережелері 

бойынша өткізіледі. 

 

Жарыс бағдарламасы: 

       1 күн  Командалардың келу күні 

Мандаттық комиссияның жұмысы және қатысушыларды тіркеу 

Төрешілер жиналысы (аккредиттеу), команда өкілдері мен жаттықтырушылар. 

Жеребе тарту. 

 Жат.ресми жаттығу. "Трап " және"Скит" 

75 нысана (қыз., юниорлар, жасөспірімдер) 

2 күн 

 

Жат. "Трап" 75 нысана (қыз.)- 1 күн 

Жат.. "Скит"75 нысана (қыз.)- 1 күн 

Жат.. "Трап" 75 нысана (юн., юн.)- 1 күн 

Жат.. "Скит" 75 нысана (юн., юн.)- 1 күн 

Жарыстың салтанатты ашылуы 

3 күн 

 

Жат. "Трап" 50 нысана (қыз.) + финал-2 күн 

Жат. "Скит"50 нысана (қыз.) + финал-2 күн 

Жат. "Трап" 50 нысана (юн., юн.) + финал-2 күн 

Жат. "Скит" 50 нысана (юн., юн.) + финал-2 күн 

4 күн 

 

Жат. "Трап" 75 нысана (қыз. команда) + финал 

Жат. "Скит"75 нысана (қыз. команда) + финал 

Жат. "Трап" 75 нысана (юн, юн. команда) + финал 

Жат. "Скит" 75 нысана (юн., юн. команда) + финал 

5 күн 

 

 

 

Упр. "Trap Mix" және "Skit Mix" 

"Трап Микс" Финал 

"Скит Микс" Финал 

Ресми жаттығу. "Дубль-трап" 90 нысана (юн.,юн.,қыз.) 

Ресми жаттығу. "Компакт-спортинг" 100 нысана (юн.,юн.,қыз.) 

6 күн Жат. "Дубль-трап" 90 нысана,  "Компакт-спортинг" 100 нысана (юн.,юн.,қыз.) 

Жат. "Дубль-трап" 60 нысана (юн.,юн.,қыз.) Жарыстың ресми жабылуы 

7 күн кету күні. 

 

Тәртіп аяқталғаннан кейін марапаттау! 



 

32. САДАҚТАН АТУ 

 

Команда құрамы 

Барлығы 26 

ұлдар 11 

қыздар 11 

өкіл 2 

Жаттықтырушы 1 

төреші 1 

Қатысуға 2005-2006 ж. т. және одан кіші қыздар мен ұлдар жіберіледі. 

Классикалық садақ: 

2005 , 2006, 2007 ж. т. және одан кіші ұлдар, қыздар 8 (4+4) 

Кадеттер, кадеттер 2008 ж. т. және одан кіші 8 (4+4) 

Блок садағы: 

2005 ж. т. және одан кіші ұлдар, қыздар 6 (3+3) 

Жарыстар қолданыстағы ережелерге сәйкес өткізіледі. 

Бағдарлама: 

Жеке жарыстар    Бастапқы шеңбер    Олимпиадалық шеңбер 

Ұлдар     70 м, + 70 м,.     70 м. 

(классикалық садақ)         

Қыздар     70м, + 70 м,      70 м 

(классикалық садақ)         

кадеттер, кадеттер    30 м. + 30 м.      30 м. 

    

Блок садағы (ұлдар)   50 м, + 50 м, 

Блок садағы (қыздар)          50 м. 

 

Командалық жарыстар: жеке жарыстар: 

ұлдар                                                                                        олимпиадалық шеңбер                           

                                  микс                                                          70м. 

қыздар 

 

блок садағы                ұлдар                                                    олимпиадалық 

                                                                                  микс           шеңбер            

блок садағы                 қыздар                                                          50 м  

 

кадеттер                                                                                         олимпиадалық  

                                   микс                                                          шеңбер 

кадеттер                                                                                        30 м. 

 

Командалық жарыстар 122 см нысан бойынша өткізіледі. 

Кадеттер арасындағы командалық жарыстар 80 см нысан бойынша өткізіледі. 

Жарыс бағдарламасы: 

1 – ші күн- қатысушылардың келуі 

2-ші күн-1) Ресми атыс (барлық санаттар) 

Мандаттық комиссия, төрешілер алқасының отырысы, капитан - жаттықтырушы - 

өкілдердің митингі. 

2) жарыстардың ашылуы 

3-ші күн-старттық шеңбер, ұлдар, қыздар классикалық садақ. Бастапқы шеңбер (кадеттер,  

кадеттер) + компаунд 

4-ші күн – ұлдар мен қыздардың Олимпиадалық шеңбері. 

5-ші күн. Арасындағы Олимпиадалық шеңбер (кадеттер, кадеттер) + орналастыру алдындағы 

компаунд 



6-шы күн-командалық жарыстар (финалдарды қоса алғанда) (ұлдар, қыздар) командалар +  

микс. Командалық жарыстар кадеттер, кадеттер + компаунд + микс 

7-ші күн-финалдық жарыстар (олимпиадалық айналым) (барлық санаттар). Жарыстың  

жабылуы, марапаттау 

8 – ші күн-командалардың кетуі. 

 

Командалық орындар бағдарламаның барлық түрлерінде жиналған ұпайлардың 

қосындысымен анықталады. 

Жалпы командалық орындар барлық жастағы ұлдар мен қыздар арасында бірлесіп 

анықталады. 

 

33. ЖАРТАСҚА ӨРМЕЛЕУ 

Команда құрамы 

Барлығы 20 

ұлдар 8 

қыздар 8 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Жарыс қолданыстағы "ҚР құзға шығу жарыстарын өткізу ережелеріне"сәйкес өткізіледі. 

Қатысушылардың жасы: 

Үлкен топ-2005-2006ж.т. 

Орта топ – 2007-2008ж.т. 

Жарыс бағдарламасы: 

1 күн – келу, мандаттық комиссия. 

2 күн – жарыстың ашылуы; 

қиындық-біліктілік; 

3 күн – жылдамдық біліктілік және финал марапаттау, жарыстың жабылуы. 

4 күн- кету күні. 

Ұлдар: 1. Жылдамдық - 2сағ х 2 = 4сағ (әр жас тобында екі адамнан) 

    2. Қиындық-2 адам х 2 = 4 адам (әр жас тобында екі адам) 

қыздар: 1. Жылдамдық - 2сағ х 2 = 4сағ (әр жас тобында екі адамнан) 

     2. Қиындық-2 адам х 2 = 4 адам (әр жас тобында екі адам) 

Жарыс ұлдар мен қыздар арасында екі түр бойынша өткізіледі: жылдамдық, қолданыстағы 

"ҚР-да спорттық құзға шығу жарыстарын өткізу ережелеріне"сәйкес қиындық. 

Бір спортшы бағдарламаның екі түрінде өнер көрсете алады. 

Жеке біріншілік әрбір жас тобында әр түрде 1-ден 24-орынға дейін анықталады және № 3 

шкала бойынша бағаланады. 

Жалпыкомандалық орын бағдарламаның барлық түрлері бойынша әр жас тобындағы үздік 

нәтиженің қосындысымен анықталады. 

 

34. ТАЕКВОНДО 

Команда құрамы 

 

Барлығы 24 

ұлдар 10 

қыздар 10 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

Жарысқа 2005-2006 ж. т. спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар WTF таэквондо ережелері бойынша өткізіледі. 

Салмақ категориялары: 



 ұлдар - 45 кг-ға дейін, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 59 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, +78 кг; 

 қыздар - 42 кг, 44 кг, 46 кг, 49 кг, 52 кг, 55 кг, 59 кг, 63 кг, 68 кг, +68 кг дейін. 

Жарысқа қатысушыларда WTF үлгісіндегі қорғаныс жабдығы мен қосымша жабдығы, 

сондай-ақ қорғаныс жабдығы болуы тиіс. Бір салмақ санатына - 1 адам. Спортшылар үшін 

жауапкершілік (оның ішінде жарақаттар, мертігулер және т.б. жарыстарды өткізу барысында 

алынған салдар ретінде) жаттықтырушылар мен команда өкілдеріне жүктеледі. Жекпе-жектің 

форматы-2 минуттан 3 раунд. Жеке орын 1-ден 17-ге дейін ойнатылады. 

Командалық орын жеке біріншіліктерде жинаған ұпайлардың ең көп саны бойынша 

анықталады, ұлдар, қыздар бөлек. 

 

35. ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ 

Команда құрамы 

 

Барлығы 10 

ұлдар 3 

қыздар 3 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Қыздар ұлдардың орнына ойнай алады. 

Жарыс швейцариялық жүйе бойынша жеке-командалық есепте 7 турда өтеді, әр спортшыға 

партияға 1 сағат 30 минуттан, барлығы: бір партияға 3 сағаттан. 

Жеке сынақта жеңімпаздар мен жүлдегерлер тақта бойынша анықталады. 

Командалық орындар жинаған ұпайлардың қосындысы бойынша анықталады (ұлдар мен 

қыздар). 

Тоғызқұмалақ бойынша жарыстар Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті бекіткен " Тоғызқұмалақ туралы 

қағидалар мен ережелерге" сәйкес өткізіледі. 

 

36. ҮСТЕЛ ТЕННИСІ 

Команда құрамы 

Барлығы 12 

ұлдар 4 

қыздар 4 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Жарыс "Қазақстан Республикасының үстел теннисі федерациясы" ҚБ бекіткен ережелерге 

сәйкес өткізіледі. Командалық жарыстар қыздар мен ұлдар үшін бөлек өткізіледі. Командалық 

ойын бір Тараптың 3 жеңісіне дейін 5 жеке кездесуден тұрады. 

Жарыстар a-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X жүйесі бойынша өткізіледі. 

Командалар 4 кіші топқа бөлініп, дөңгелек жүйеде ойнайды. Кіші топта 1-2 орын алған 

командалар топ құрып, 1-8 орын ойнайды. 3-4 орын алған командалар 9-17 орын алады. 

Жеке жарыстар: 

Барлық қатысушылар ең мықты спортшылардың таралуымен кіші топтарға бөлініп,      5 

партиядан тұратын шеңбер жүйесінде ойнайды. Финалға 32 спортшы шығады. Финалдық 

ойындар 1-ден 24-ке дейінгі орындарды анықтай отырып, жетілдірілген (-2) жүйе бойынша 

өткізіледі. 

Жұптық жарыстар: 

1-ден 24-ке дейінгі орындарды анықтай отырып, шығу жүйесі бойынша жүргізіледі. 

Кездесулер 5 партиядан тұрады. 



Барлық түрдегі жеребе тастау: командалық, жеке және жұптық жарыстар Қазақстан 

Республикасының үстел теннисі бойынша спортшылар рейтингінің біліктілік тізіміне сәйкес 

өткізіледі. Командалар келмеген жағдайда жарыстарды өткізу жүйесі бас төрешілер алқасының 

шешімімен өзгертілуі мүмкін. 

Жалпы командалық біріншілік 1-ден 17-орынға дейін жеке, жұптық және командалық 

жарыстарда жинаған ұпай сомасы бойынша анықталады. 

 

 

37.  ШАҒЫН ФУТБОЛ 

Команда құрамы 

 

Барлығы 32 

ұлдар 12 

қыздар 12 

өкіл 2 

Жаттықтырушы 2 

төреші 2 

 

Жарысқа 2005 жылы туған ойыншылар қатыса алады. 

Футбол бойынша финалдық жарыстар футбол ойынының қолданыстағы редакциясына 

сәйкес өткізіледі. Бас төрешілер алқасы командалардың санына және турнирдің белгілі бір 

форматына сәйкес барлық командалардың жеребесін өткізеді. Бірінші орын алған командалар 

финалға шығады және 1-ден 4-ке дейін орын ойнатылады. Екінші орын алған командалар 

финалға шығып, 5-тен 8-ге дейін орындарға ойнайды және т. б. 

Командалардың орындары барлық кездесулерде жинаған ұпайлардың ең көп сомасы 

бойынша анықталады. Ойындағы жеңіс үшін – 3 ұпай, тең ойын үшін – 1 ұпай, жеңіліс үшін – 0 

ұпай. 

Екі және одан да көп командалардың ұпайлары тең болған жағдайда, орындар келесідей 

анықталады: 

* барлық матчтарда жеңістердің ең көп саны бойынша; 

* ойындардың нәтижелері бойынша өзара (ұпайлар саны, жеңістер саны, соғылған және 

өткізілген доптардың айырмашылығы, соғылған доптардың саны); 

* барлық матчтарда соғылған және өткізіп алған доптардың үздік айырмашылығы 

бойынша; 

* барлық матчтарда ең көп соғылған голдар саны бойынша; 

* матчтар хаттамаларына енгізілген бұзушылықтардың ең көп саны бойынша (ескерту – 1 

айыппұл ұпайы, алып тастау – 5 айыппұл ұпайы). 

Осы тармақтағы барлық көрсеткіштер басымдық тәртібімен көрсетілген, яғни есептеу 

кезінде басымдық алдыңғы көрсеткішке беріледі. 

Барлық көрсеткіштердің абсолюттік теңдігі жағдайында командалардың орындары 

жеребемен анықталады. 

 

38. СЕМСЕРЛЕМСУ 

 

Команда құрамы 

Барлығы 28 

ұлдар 12 

қыздар 12 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Жарыстар халықаралық ережелер бойынша өткізіледі. 



Жарыстарға ұлдар мен қыздар рапира, қылыш, семсермен қатысады. Бағдарламаның әр 

түрінде қарудың әр түрі бойынша 4 спортшы жеке жарыстарға қатысады. Командалық 

жарыстарда 3 + 1, Әр қару түрінде қосалқы. Қарудың екі түрімен қоса атқаруға рұқсат етіледі. 

Жарыс бағдарламасы: 

1 күн - келу күні. 

2 күн – жарыстың ашылуы 

қылыш-қыздар, рапира-ұлдар, семсер-қыздар; 

3 күн - қылыш-ұлдар, рапира –қыздар, семсер-ұлдар; 

4 күн - кайту күні. 

Жеке біріншілік қылыш, семсер және рапира бойынша 1-ден 17-орынға дейін ойнатылады, 

№ 3 шкала бойынша бағаланады. Командалық орынды бағдарламалардың барлық түрлері 

бойынша командалық және жеке жарыстардағы ұпай сомасы бойынша анықтайды. 

 

39. ШАХМАТ 

Команда құрамы 

 

Барлығы 10 

ұлдар 4 

қыздар 2 

өкіл 2 

Жаттықтырушы 1 

төреші 1 

Жарысқа 2005, 2006, 2007 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. Жарыс 

қыздар мен ұлдар үшін бірлесіп өткізіледі. 

Командалық орындар ұлдар мен қыздардың 1-ден 17-ге дейін жинаған ұпайларының ең көп 

саны бойынша анықталады. 

 

40. МУАЙ ТАЙ (тай боксы). 

Команда құрамы 

Барлығы 21 

ұлдар 18 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 1 

төреші 1 

 

Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. Бір салмақ 

санатына командадан бір спортшы жіберіледі, төрешісіз команда жарыстарға жіберілмейді. 

Жарыстар Ifma International Federation of Muaythai Amateur (халықаралық муайтай 

федерациясы) – ережелердің талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы муайтай 

федерациясының ережелері бойынша өткізіледі. 

Жарыстар олимпиадалық жүйе бойынша бірінші жеңілістен кейін жеңіліс тапқан 

спортшылардың шығуымен өткізіледі. 

Жарыстар келесі жас және салмақ санаттары бойынша өткізіледі: 

 12-13 жас - 34 кг, 36 кг, 38 кг, 40 кг, 42 кг. 

 14-15 жас - 40 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг. 

 16-17 жас-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг. 

Жарыс бағдарламасы: 

1 Күн: келген күні, тіркеу, жеребе тастау; 

2 күн: жарыстардың ашылуы, алдын-ала жекпе-жектер; 

3 күн: алдын-ала күрес; 

4 күн: жартылай финалдық жекпе-жектер; 

5 күн: финалдар, марапаттау; 

6 күн: кайту күн. 



Командалық біріншілік жеке біріншілікте 1-ден 17-орынға дейін жинаған ұпайлардың ең 

көп сомасы бойынша анықталады. 

 

41.  СЕКІРТПЕМЕН СЕКІРУ (ДЖАМП РОУП) 

 

Команда құрамы 

 

Барлығы 16 

ұлдар 6 

қыздар 6 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

Жарысқа туған жылы бойынша 5,6,7,8 сынып спортшылары жіберіледі. 

1 Күн – келген күні, мандаттық комиссия; 

2 Күн – тіркеу, алдын ала қарау, жаттықтырушылар мен төрешілер құрамының жалпы 

жиналысы; 

3 күн - жарыстың ашылуы, жарыс күні; 

4 күн-кету күні. 

Жарыстың ашылуы жалпы шеру түрінде өтеді. 

Әр номинацияда командалардың өнер көрсету тәртібі ұйымдастырушылар өткізетін жеребе 

тастау арқылы анықталады. 

Музыкалық фонограмма: 

Фонограммаларды ұйымдастыру комитеті алдын ала, флеш картада фристайл пәнінде, 

қалған барлық пәндерді ұйымдастырушылардың музыкалық фонограммасына жинақтайды. 

Музыканы электрондық пошта арқылы жіберу керек ijru_jumpropekz@mail.ru 

 

 

42. ЧИРЛИДИНГ 

Команда құрамы 

 

Барлығы 16 

қатысушылар 12 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 2 

төреші 1 

 

 Жарысқа туған жылы бойынша 5,6,7,8 сынып спортшылары жіберіледі 

1 Күн – келген күні, мандаттық комиссия; 

2 Күн – тіркеу, алдын ала қарау, жаттықтырушылар мен төрешілер құрамының жалпы 

жиналысы; 

Номинация Категория Ең аз уақыт Максималды уақыт 

Спринт 2005, 2006, 2007 және 

одан кіші 

0:30 (отыз секунд) 0:30 (отыз секунд) 

Фристайл 2005, 2006, 2007 және 

одан кіші 

1:25 (0:45 міндетті 

бағдарлама + 0:30 секунд 

еркін бағдарлама) 

1:25 (0:45 міндетті 

бағдарлама + 0:30 секунд 

еркін бағдарлама) 

Төзімділік 2005, 2006, 2007 және 

одан кіші 

3:00 (жүгіру техникасы 

спринт) 

3:00 (жүгіру техникасы 

спринт) 

mailto:ijru_jumpropekz@mail.ru


3 күн - жарыстың ашылуы, жарыс күні; 

4 күн-кету күні. 

 Жарыстың ашылуы жалпы шеру түрінде өтеді. 

 Әр номинацияда командалардың өнер көрсету тәртібі ұйымдастырушылар өткізетін 

жеребе тастау арқылы анықталады. Номинация, жастағы санат, команда атауы. 

 Музыкалық фонограмма: 

Фонограммаларды ұйымдастыру комитеті флеш-картада алдын ала жинайды. 

Музыканы cheerkz@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу керек  

Музыка жазылуы бір трек қоса алғанда, үзіліс үшін ҰРАНДАРЫН!!! (0: 30 сек. Топтың ұранын 

айқайлау қажет). Жарыста музыканы іске қосу үшін топ мүшелерінің бірі сигнал беруі керек - 

қолды көтеру (оны 4-ке кешіктіріп). Осы сигналдан кейін команданың фонограммасы қосылады. 

Cheer Up Чир, cheer Up Фристайл, cheer Up мажореткалар пәндері ұйымдастырушылардың 

музыкасымен және міндетті жаттығулар тізбесімен әр пән бойынша федерация бекіткен бейне 

сабақтар түрінде өткізіледі. 

Музыка "Ұлттық Чирлидинг федерациясы" РҚБ бекіткен 2019 жылғы редакциядағы черлидинг 

жарыстарының ережелеріне сәйкес келуі тиіс. 

Музыкалық трек MP3 форматында болуы керек. Жолдың атауы келесідей болуы керек: 

Мысалдар: 

Cheer Up группы_5 класс_СШ 134 Алматы қ., 

Әр қойылым үшін-жеке трек. 

Бағдарламаның ұзақтығы: 

 

43. БЕЛБЕУ КҮРЕСІ 

Команда құрамы 

Барлығы 20 

ұлдар 9 

қыздар 7 

өкіл 2 

Жаттықтырушы 1 

төреші 1 

 Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

Салмақ категориялары: 

 ұлдар-45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 77 кг, 85 кг, 95 кг, +95 кг. 

 қыздар-45 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, +70 кг. 

2007 жылы спортшылар жарысқа дәрігер растаған қосымша анықтама бойынша жіберіледі. 

 

44. АВИАМОДЕЛЬДІК СПОРТ 

Команда құрамы 

Барлығы 24  

Спортшылар 20  

Номинация Категория  Ең аз уақыт Максималды уақыт 

Cheer Up группы 2005, 2006, 2007 және 

одан кіші 

2:00 (екі минут) 2:30 (екі минуты отыз секунд) 

Cheer Up Чир 2005, 2006, 2007 және 

одан кіші 

2:00 (екі минут) 2:30 (екі минут отыз секунд) 

Cheer Up 

Фристайл 

2005, 2006, 2007 және 

одан кіші 

2:00 (екі минут) 2:30 (екі минут отыз секунд) 

Cheer Up 

Мажоретос 

2005, 2006, 2007 және 

одан кіші 

2:00 (екі минут) 2:30 (екі минут отыз секунд) 

mailto:cheerkz@mail.ru


өкіл 2  

Жаттықтырушы 1  

төреші 1  

 Жарысқа 2005-2006 жылы туған және одан кіші спортшылар жіберіледі. 

 Нәтижелерді анықтау: жеке біріншілікте нәтижелер ФАИ Кодексі бойынша анықталады. 

Командалық біріншілік модельдер топтары бойынша команданың барлық қатысушыларының 

нәтижелерінің (командалық ұпайлардың) қосындысы бойынша айқындалады. 

 Ұпайларды есептеу: еркін ұшатын модельдер классында ұпайларды есептеу мынадай 

формула бойынша жүргізіледі: 
 

1000 x B 

    P=---------------------- - (M-1) x 10 

           A 
 

Әуе жекпе-жегі модельдерінің класында командалық ұпайлар кесте бойынша есептеледі: 

1 орын  1000 ұпай 

2 орын  990 ұпай 

3 орын  980 ұпай 

4 орын  960 ұпай 

 Келесі орындардың айырмашылығы-20. 

Модельдердің басқа сыныптарында командалық ұпайлар формула бойынша есептеледі: 

 

1000 x B 

    P=------------------------ где 

          A 

Р-командаға есептелген ұпайлар, 

А-осы сыныптағы ең жақсы нәтиже ( 7 тур үшін F1 үшін), 

Нақты қатысушының нәтижесінде, 

М-командалық сынаққа кірмеген қатысушыларды есептемегенде спортшының орны. 

Ескерту: төрешіде бинокль және 2 секундомер болуы керек. 

Ережелер мен тәртіпті бұзғаны үшін айыппұлдар енгізіледі. 

Жарысты ұйымдастырушылар мен бас төрешілер алқасы жарысты өткізу кезінде қауіпсіздікті 

қамтамасыз етеді. Команда жетекшілері жаттығулар, қозғалыс және басқа да    іс-шаралардан бос 

уақытта өз қатысушыларының өмірі мен денсаулығына жауап береді. 

 

Еркін ұшатын  F1A       (1 адам) 

F1B       (1 адам) 

F1C      (1 адам) 

F1Н (A-1)     (1 адам) 

    F1G (B1)     (1 адам) 

F1J (таймер – 1cm3)    (1 адам) 

Кордтық модельдер  F2A       (1 адам)   

    F2B       (1 адам)   

    F2C       (экипаж 2 адам)  

    F2D       (экипаж 2 адам)  

    F4B       (1 адам) 

Радиоқабылдағыш  F3A       (1 адам) 

    Радио планер     (1 адам) 

    F4C      (1 адам)   

    Электропланер    (1 адам) 

    "радио жекпе-жек"    (1 адам) 

    Жарыс (кез-келген радио басқарылатын модельдер) (1 адам) 

Зымыран   S6 (стримермен)    (1 адам) 

Тікұшақтар   F3C      (1 адам) 

 



45. СУДОМОДЕЛЬДІК СПОРТ 

Команда құрамы 

Барлығы 18 

Спортшылар 15 

өкіл 1 

Жаттықтырушы 1 

төреші 1 

 

1. Жарысты өткізу мерзімі мен орны. 

Қатысушылардың келуі және 21 Маусымда Оссштвситтке тіркелуі. 

Жарыстың ашылуы 22 маусымда сағат 10-да ОССШТВСиТТ ғимаратында өтеді. 

Жарыстың жабылуы 26 маусым күні сағат 12-де Қарағанды қаласының балалар мен 

жасөспірімдер сарайының ғимаратында, 

Жарыстарды өткізу-қалалық саябақ көлі. 

2. Жарысқа қатысушыларға қойылатын талаптар. 

Модельдерді басқару үшін ауыстырылатын кварцтары бар стандартты жабдықты пайдалану 

керек. Радиоаппаратураны кварцты ауыстыру мүмкіндігінсіз (сатып алынатын ойыншықтардан), 

сондай-ақ стандартты жиілік торында көзделмеген арналарды пайдалануға жол берілмейді. 

Қатысушыда кемінде 2-3 ауыспалы кварц болуы тиіс. 2,4 ГГЦ көтеру жиілігі бар аппаратураны 

пайдалануға жол беріледі. 

Барлық қатысушылар үшін тіркеу кезінде пайдаланылатын арналар мен жиіліктерді 

көрсету, олай болмаған жағдайда тіркеу жүргізілмейді; 

Командалар (қатысушылар) 2022 жылғы 20 маусымнан кешіктірмей қатысушылардың 

санын және жоспарланған орналастыру орнын көрсете отырып, алдын ала атаулы өтінім беруі 

тиіс 

3. Жарыс ережелері және қатысу шарттары. 

Жарыстар 2021 жылғы "НАВИГА" халықаралық қағидалары бойынша келесі 

толықтырулармен және Қазақстан Республикасының кеме жасау спортының қағидаларымен 

келесі кіші топтар мен модельдердің 15 сыныптары бойынша өткізіледі: 

1 кіші топ М: ЕСО Expert-mini, MONO1, MONO1-mini, (барлық сыныптар үшін жарыс 

уақыты – 6 минут), ЕСО Standart (жарыс уақыты – 10 минут), командалық жарыс ЕСОЅ "ТЕАМ" 

(команда 2-3 адам, 3 модель немесе 2 модель плюс үшінші қуат көзі) - жарыс уақыты-18 минут 

Командалық есепте модельдердің үш класы бар. 

2 кіші топ NS; F2-Ю, F2-А, F2-B, F4-А, F4-В, F4-С, 

Командалық есепте модельдердің төрт сыныбы 

3 кіші топ; F3E, F2-K (қашықтықтағы жекпе-жек) 

Командалық есепте модельдердің бір сыныбы (класс). 

Командалық есеп кіші топтардағы ең жақсы сегіз нәтиже бойынша анықталады. 

Командалар құрамына әр сыныптағы бір ғана қатысушы кіреді. Спортшы модельдердің 3-

сыныптарынан артық өнер көрсете алмайды. Әр модель командалық жарыстан басқа бір 

сыныпқа (классқа) ғана қатыса алады. 

Жарыстың бірінші күні стендке параллель түрде М тобының модельдері үшін модель 

нөмірлерінің болуы және оларды бекіту (алмалы-салмалы бөлшектерде емес), авариялық тоқтату 

ілмектері, корпустың бояуы (ашық, айқын түстер), осы сыныпқа сәйкес ұзындық пен салмақтың 

сәйкестігі тұрғысынан техникалық ком өткізіледі. Модель аккумуляторларсыз беріледі, салмақ 

пен ток сөрелерде өлшенеді. F2-K ұрыс моделі артқы жағында диаметрі 220-230 ММ шарға 

арналған бекіткішке ие болуы керек, мұрынға бір ине корпустың өлшемінен 100 мм артық емес. 

 

 

46. СПОРТ АКРОБАТИКА 

 

 Команда құрамы: 

 Барлығы   19 

 Спортшылар    13 



 Жаттықтырушылар   3 

 Өкілдері    1 

  Әділқазылар     2 

жарыстың бағдарламасы: 

 

Ерлер тобы:      4 адам 

Әйелдер тобы:  3 адам 

Әйелдер жұбы: 2 адам 

Аралас жұп:      2 адам 

Ер жұп:              2 адам 

 

Қатысушылардың жасы 8 бен 18 жас аралығында (2004-2014 ж.т.). Жұптық және топтық 

серіктестер арасындағы жас айырмашылығы 6 жастан аспайды. Жеке және командалық 

жарыстар. 

Жеке жарыс. 

Қатысушылар халықаралық FIG ережелеріне сәйкес үш жаттығуды орындайды (2022-

2024) 

 1 жаттығу – тепе-теңдік 

 2 жаттығу – динамикалық 

 3 жаттығу – аралас 

Жаттығудың қиындығы: 

 1 жаттығу - 80 

 2 жаттығу - 70 

 3 жаттығу - 100 

 

Нәтижелер облыс, Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларынан әр түр бойынша бір үздік нәтиже үш 

жаттығудың қосындысы бойынша шығарылды. 

Командалық нәтижелер. 

Командалық жарысқа спорттық акробатиканың бес түрі қатысады – әйелдер тобы, ерлер 

тобы, әйелдер жұбы, аралас жұп, ерлер жұбы. Үш сайыста (2 жұп және 1 топ немесе 2 топ және 1 

жұп) ең жақсы нәтижелер командалық жарысқа есептеледі. 

Жарыс күндері: 

1-күн – командалардың келуі, жарыс алаңдарын сынау 

2-ші күн – мандат комиссиясы, командалардың келуі, жарыс алаңдарын сынау 

3-күн – жарыс – тепе-теңдік жаттығуы 

4 күн-жарыс-динамикалық жаттығу, 

 жарыс – біріккен жаттығу. 

Жарыс жеңімпаздарын марапаттау 

5-күн – Командалардың шығуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимназиада ережесіне  

қосымша 

 

Қазақстан оқушыларының ХІ жазғы  

Гимназиадасына қатысуға 

Өтінім 

 
 _______________________________________ (облысы) 

 
спорт түрі __________________ 

 

 

 

 

 

М.П.             

 

Спортшылар жіберілді ____________________  

                                                                                   

Жаттықтырушы _____________________ (қолы) 

 

Дәрігер________________________(қолы) 

 

Облыстық (қалалық) білім басқармасының басшысы 

_________________________(қолы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«____»____________________2022 жыл 

 

 

№  

 

Спортшының 

аты-жөні 
Туған жылы 

Атағы, 

разряды 
Бағдарлама 

Жаттықтыру

шының аты-

жөні 

Оқу 

орнының 

мекен жайы 

 

Дәрігер-дің 

рұқсаты 

(қолы, мөрі) 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       



Гимназиада ережесіне  

                                                                                                                      қосымша 

                                                                                              

 

Қазақстан оқушылары ХІ жазғы Гимназиадасының 

ЖЕКЕ КАРТОЧКАСЫ 

 

 

Спорт түрі    ______________________________________ 

     

                                (мектептің мөрі фотосуреттің бұрышына қойылады)      

М.П. 

мектеп 

 

Аты-жөні. ______________________________________________________ 

 

 

Туған жылы ___________________________________________________ 

 

Спорт разряды___________________________________________________ 

 

Оқу орны____________________________________________________ 

 

 

 

 

Мектеп директоры ____________________________________ 

                                                      (Аты-жөні, қолы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қазақстан оқушылары ХІ жазғы Гимназиадасының   
БАҒДАРЛАМАСЫ 

№ 

 

Спорт түрі 

К
о

м
а
н

д
а

 

қ
ұ

р
а

м
ы

 

С
п

о
р

т
ш

ы
л

а
р

 

Ө
к

іл
і,

 

ж
а

т
т
ы

қ
т
ы

р
у

ш
ы

 

Т
ө

р
еш

іл
ер

 

Өткізу мерзімі Өткізу орны 

1 Асық (ұ) Бес асық (қ) 10 3+3 1+2 1 8-11 сәуір Тараз қ. 

2 Муайтай (ұ) 21 18 1+1 1 20-25 шілде Алматы қ. 

3* Каратэ Шин киокушинкай  (ұ,қ)  29 14+11 1+2 1 14-17 сәуір Тараз қ. 

4 Жартасқа өрмелеу  (ұ,қ) 28 12+12 1+2 1 10-13 мамыр Қарағанды қ. 

5 Маутинбайк (ұ,қ) 16 6+6 1+2 1 11-16 мамыр Қостанай қ. 

6 Спорттық бағдарлау  (ұ,қ) 20 8+8 1+2 1 7-12 сәуір Тараз қ. 

7* Қазақ күресі (ұ,қ)  22 9+9 1+2 1 7-10 сәуір Тараз қ. 

8 Спорттық гимнастика (ұ,қ) 16 6+6 1+2 1 20-24 сәуір Алматы қ. 

9 Оқ ату (ұ,қ) 29 12+12 1+3 1 26-31 наурыз Шымкент қ. 

10 Тоғызкұмалақ (ұ,қ) 10 3+3 1+2 1 27-31 шілде Тараз қ. 

11 Судомодельдік спорты (ұ,қ) 19 15 1+2 1 21-26 маусым Қарағанды қ. 

12 Спорттық акробатика (ұ,қ) 17 13 1+2 1 6-10 мамыр Алматы қ. 

13 Бадминтон (ұ,қ) 11 4+4 1+1 1 2-5 мамыр Алматы қ.  

14* Карате-до  (ұ,қ) 29 14+11 1+2 1 13-16 маусым Атырау қ. 

15 Гандбол (ұ) 15 12 1+1 1 20-28 сәуір Қызылорда қ. 

16 Гандбол (қ) 15 12 1+1 1 20-28 сәуір Қызылорда қ. 

17 Баскетбол (ұ) 15 12 1+1 1 13-20 маусым Тараз қ. 

18 Баскетбол (қ) 15 12 1+1 1 22-29 маусым Тараз қ. 

19 Шағын футбол (ұ) 19 15 1+2 1 1-8 шілде Тараз қ. 

20 Шағын футбол (қ) 19 15 1+2 1 17-24 шілде Тараз қ. 

21 Әйелдер күресі  13 10 1+1 1 9-11 тамыз Тараз қ. 

22 Еркін күрес  13 10 1+1 1 11-12 тамыз Тараз қ. 

23* Жүзу  (ұ,қ) 25 10+10 1+3 1 8-12 тамыз Тараз қ. 

24* Дзюдо (ұ,қ)  20 8+8 1+2 1 1-5 маусым Тараз қ. 

25 Таеквондо (ұ,қ) 24 10+10 1+2 1 13-17 мамыр Тараз қ. 

26 Үстел теннисі (ұ,қ) 12 4+4 1+2 1 3-7 тамыз Тараз қ. 

27 Греко-рим күресі 13 10 1+1 1 8-10 тамыз Тараз қ. 

28 Көркем  гимнастикасы (қ) 31 20 1+6 4 6-11 мамыр  Нұр-Сұлтан қ. 

29 Секіртпемен секіру (ұ,қ) 16 6+6 1+2 1 5-8 мамыр Нұр-Сұлтан қ. 

30 Черлидинг (ұ,қ) 16 12 1+2 1 6-9 мамыр Нұр-Сұлтан қ. 

31 Велотрек (ұ,қ) 24 10+10 1+2 1 11-15 тамыз  Нұр-Сұлтан қ. 

32 Стенд ату (ұ,қ) 28 12+12 1+2 1 13-19 маусым Алматы обл. 

33 Шахмат (ұ,қ) 10 3+3 1+2 1 13-16 сәуір Павлодар қ. 

34 Белбеу күресі (ұ,қ) 20 9+7 1+2 1 5-8 маусым Тараз қ. 

35* Қол күресі  (ұ,қ) 22 11+8 1+1 1 10-13 мамыр Тараз қ. 

36* Гір спорты (ұ,қ) 15 7+4 1+2 1 10-13 мамыр Тараз қ. 

37 Волейбол (ұ) 15 12 1+1 1 2-9 мамыр Тараз қ. 

38 Волейбол (қ) 15 12 1+1 1 11-18 мамыр Тараз қ. 

39 Семсерлеу (ұ,қ)  28 12+12 1+2 1 21-24 сәуір Алматы қ. 

40* Садақ ату (ұ,қ) 26 11+11 1+2 1 19-25 маусым Шымкент қ. 

41* Велоспорт тас жолы (ұ,қ) 16 6+6 1+2 1 8-15 шілде Орал қ. 

42 Байдарка мен каноэ (ұ,қ)  22 18 1+2 1 16-21 маусым Орал қ. 

43 Жағажай волейболы (ұ) 5 2 1+1 1 4-9 маусым Тараз қ. 

44 Жағажай волейболы (қ) 5 2 1+1 1 12-17 маусым Тараз қ. 

45 Женіл атлетика (ұ,қ)  30 25 1+3 1 4-8 мамыр Қарағанды қ. 

46 Баскетбол 3х3 (ұ) 11 4+4 1+1 1 1-6 шілде Тараз қ. 



47 Баскетбол 3х3 (қ) 11 4+4 1+1 1 1-6 шілде Тараз қ. 

48* Президенттік көпсайыс (ұ,қ) 12 4+4 1+2 1 25-28 сәуір Өскемен қ. 

49 Бокс (ұ)  16 13 1+1 1 7-12 маусым Тараз қ. 

50 Бокс (қ) 16 13 1+1 1 15-20 маусым Тараз қ. 

51 Самбо (ұ,қ) 22 9+9 1+2 1 6-9 мамыр Атырау  қ. 

52* Авиамодельдік спорт  (ұ, қ) 24 10+10 1+2 1 11-17 шілде Алматы обл. 

 

Ескертпе: сынақ спорттың 52 түрінен 30 жарыстың нәтижелері бойынша 

жүргізіледі. 

* - аталған спорт түрлерінде ұлдар мен қыздар арасындағы сынақ ұпайлары 

бөлек есептеледі (екі жарыс ретінде есептеледі); 

- жетінші бағанда бірінші Сан келу күнін, соңғысы - кету күнін білдіреді; 

Ұйымдастыру комитеті қатысушылардың назарын факс немесе эл.арқылы 

беруге аударады. Ұйымдастыру комитетінің және өткізуші өңірлік орталықтың 

мекен-жайына пошта арқылы жөнелтудің басталуынан 15 күн бұрын 

қатысқандығы туралы растау, келу күні, уақыты, поездың нөмірі, вагонның 

нөмірі, жауаптылардың ұялы телефондары көрсетіледі. 




