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 Әlavә № 1. 

 

Yarışların nümunәvi proqramı 

Yarışların konkret proqramları Tәşkilat Komitәsi tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir. Yarışların 

sәviyyәsindәn asılı olaraq, aşağıdakı müsabiqәlәr keçirilә bilәr: 

1. “Maneәlәr zolağı” 

2. “Kombinәedilmiş yanğın estafeti” 

3. “Axtarış - xilasetmә işi” 

        4.  “Yaşam marşrutu”   

        5.  “Çöl şәraitindә yaşayış” 

        6.  “Müsabiqә proqramı” 

Bundan әlavә, yarış proqramına ekskursiyalar, mәdәni-әylәncәli tәdbirlәr, futbol,  

voleybol, basketbol vә s. üzrә dostluq görüşlәri dә әlavә edilmәlidir. 

Mәktәbdaxili yarışlara 3-dәn az olmayaraq yarış, 2-dәn az olmayaraq müsabiqә 

proqramı daxil edilmәlidir. 

Rayon yarışlarına 4-dәn az olmayaraq yarış, “Axtarış - xilasetmә işi” vә “Müsabiqә 

proqramı” daxil edilmәlidir. 

Zona vә ümumrespublika yarışlarının proqramına 6 növ müsabiqә vә  “Kombinәedilmiş 

yanğın estafeti” dә daxil olmalıdır. 

 

Növlәr üzrә yarışların keçirilmә qaydaları 

 

1. “Maneәlәr zolağı” 

Bu yarışda 5 nәfәrdәn ibarәt komanda iştirak edir. Әn az vaxt sәrf etmәklә әn çox bal 

yığan iştirakçı qalib olur (1 bal = 30 san.). Nәticәlәr bәrabәr olduqda isә qaliblәr cәrimә 

ballarının azlığına görә seçilir. Cәrimәlәr vә cәrimә balları 1-ci cәdvәldәki kimi müәyyәn 

olunur. 

İştirakçılar starta 10 dәqiqә qalmış öz yerlәrini tuturlar. Onlar idman formasında 

olmalıdırlar, dirsәklәr vә dizlәr örtülü olmalıdır, brezent әlcәk, idman ayaqqabısı 

geyinmәlidirlәr.  

“Maneәlәr zolağı” yarışının mәrhәlәlәri 

         1.1. “Kәpәnәk” 

Yuxarıdakı ipdәn tutmaqla aşağı horizontal ipdәn keçmәk. Yuxarı ipin ucları 1,5-2 m 

hündürlükdә olan dirәyә bәrkidilmәlidir.  
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1.2. “Hörümçәk toru” 

Bir-birlәrinә birlәşmәyәn horizontal, vertikal iplәrdәn keçmәk.  

1.3.  Horizontal iplәrdәn keçmә. Mәrhәlәnin uzunluğu 15-20 m-dir.  

       Maneәlәri әl vә ayaqların kömәyi ilә keçmәk. 

   1.4. İpin kömәyi ilә yoxuşu çıxmaq (düyünlәrlә özünü sığorta) 

1.5. İpin kömәyi ilә enişi düşmәk. (düyünlәrlә özünü sığorta)  

1.6. Dar cığırda hәrәkәt.  

Mәsafәnin uzunluğu 10 m-dir. Cığırın eni 60 sm, hündürlüyü 40 sm olmalıdır.  

Cәrimәlәr:     

Yan dayaqları vә yuxarı plankaları vurub salmaq    -1 bal 

Hazırkı mövqedә 5 sәhvdәn çox olanda cәrimәlәnir 

 

1.7. Çadırın yığılıb sökülmәsi 

Startdan sonra komanda çadırı sökmәli, bükmәlidir. Finişdәn әvvәl çadırı qurmalıdır. 

Komandaya sәhvlәrini düzәltmәk üçün 30 san vaxt verilir, bundan sonra isә cәrimә olunurlar. 

          

Buraxdığı sәhvlәrә görә 

Cәrimәlәr:  Çadırdakı әziklәr      -1  bal 

           Çadırın ümumi әyriliyi     -2 bal 

 

Cәdvәl 1        

  

 

№ Sәhvlәr vә pozuntular Sәhvlәrin aid    

   olduğu mәrhәlәlәrin  

      № -si 

                                                   Cәrimә - 1 bal 

1 Kontrol xәtti taptalama 1- 3,5 

2 Torpağa 1 ayaqla toxunma 2,4 

                                                   Cәrimә- 3 bal 

1 Bir mәrhәlәdә iki iştirakçı 1 - 5,8 – 10 

2 Pozulma 3 

                                                   Cәrimә- 5 bal 

1 Düşmә, yıxılma 1 – 5 



3 
 

Komandanın tәyin olunmuş vaxtı ötüb keçmәsi cәrimәlәnir. Cәrimә vaxtı verilmiş 

vaxtdan 10-30 saniyә intervalında keçildikdә müәyyәn olunur. Komandaların nәticәlәri 

bәrabәr olarsa, әn az cәrimә balı olan komanda qalib sayılır.  

 

2. “Kombinәedilmiş yanğın estafeti” 

Estafetdә komandanın 7 üzvü iştirak edir. Bütün vәsait vә alәtlәr yarışın başlanmasına 

qәdәr meydana düzülür.  

Estafeti başlayarkәn iştirakçılar aşağıdakı normativlәrә әmәl etmәlidirlәr: 

Start  xәttinә 3 әdәd yanğınsöndürәn (OП-5) qoyulur vә 1 №-li iştirakçı 15 m mәsafәni 

qәt etmәklә, yanğınsöndürәnlәri bir-bir qeyd olunmuş xәttin üzәrinә qoyaraq estafeti 2№-li 

iştirakçıya verir. 

2 №-li iştirakçı 25 metr mәsafәni qәt etmәklә taxta hasarı aşaraq, taxta tirin (bum) 

üzәrindәn keçәrәk estafeti 3№-li iştirakçıya verir. 

3 №-li iştirakçı özündәn 5 metr aralıda yerlәşәn döyüş paltarını geyinәrәk, estafeti 

avtosisterninin yanında dayanmış 4№-li iştirakçıya verir. 

 4№-li iştirakçı avtosisterninin yanında qoyulmuş “Б” lülәli tәzyiq şlanqı ilә (tәzyiq 4 

atmosferdә olmalıdır) 10 metr mәsafәdә xüsusi dirәklәr üzәrindә qoyulmuş topları vurub 

salmalıdır. Axırıncı top vurulub salındıqdan sonra 4 №-li iştirakçı estafeti avtosisterndәn 20 

metr aralıda dayanmış 5, 6, 7 №-li  iştirakçılara verir. 

5 vә 6 №-li iştirakçı 7 №-li iştirakçını әllәri üzәrindә 25 metr mәsafәdә yerlәşәn finiş 

xәttinә qәdәr aparmalıdırlar. 

Estafetin keçirilmәsi üçün meydanda 2 m eni, 100 m uzunluğu olan 2 dәnәdәn az 

olmayaraq qaçış zolağı olmalıdır;   

Qaçış zolağında aşağıdakılar olmalıdır: 

- uzunluğu 10 m vә diametri 52 mm olan 1 tәzyiq şlanqı; 

- 80 sm hündürlüyü, 8 m uzunluğu, 18 sm eni olan taxta tir (bum); 

- hündürlüyü 1,7 m, eni 2 m olan hündür hasar; 

- bir komplekt döyüş paltarı; 

- 3 әdәd  yanğınsöndürәn. 

Estafetin qiymәtlәndirilmәsi komandanın göstәrdiyi vaxtla hesablanır. Bu bal yalnız 

bütün mәrhәlәlәri lazımi qaydada yerinә yetirәn komandaya verilir.  

 

3. “Axtarış - xilasetmә işi” 

Komandanın tәrkibi 6 iştirakçıdan ibarәtdir. İştirakçılar meydançaya rәhbәrsiz gedirlәr.   
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Starta 1 saat qalmış komandanın kapitanı әmәliyyat qaydasında komandanın hazırlığı 

haqqında mәlumat verir.   

Startdan әvvәl  komandalar start qabağı yoxlamadan keçir. Bu zaman aşağıdakılar 

yoxlanılır: 

- siyahı üzrә şәxsi vә qrup üçün minimal dәrman qutusu; 

- poliqonun sәrhәdlәrini bilmәk (hakimlәrin seçimi ilә istәnilәn iştirakçı); 

- qәza  vәziyyәtindә komandanın hәrәkәti (kapitan); 

Hәr hansı bir әşyanın yoxluğunda (siyahı üzrә), poliqonun sәrhәdlәrini, qәza 

vәziyyәtindә necә hәrәkәt etmәli olduğunu bilmәmәsinә görә komanda Cәdvәl 2-ә uyğun 

olaraq cәrimәlәnir vә nöqsanları aradan götürdükdәn sonra starta buraxılır. Bu halda start 

gecikdirilmir. Yoxlama startdan 10 dәqiqә qabaq olur.  

Startda komandalara mәrhәlәlәrin keçirilmәsi ardıcıllığı qeyd olunan marşrut kartı 

verilir. 

Digәr mәrhәlәlәrә keçid, tapşırıqların yerinә yetirilmәsi komandanın әn axırıncı 

iştirakçısının gәlmәsindәn sonra başlayır. Bәzi  mәrhәlәlәrdә komanda qruplara bölünә bilәr.  

Qalib mәrhәlәlәrdә toplanan balların çoxluğu ilә seçilir. Ballar bәrabәr olduğu zaman 

startdan әvvәl prioritet sayılan mәrhәlәlәrdә әn çox bal toplayan komanda qalib gәlir.  

Komandalara әlavә lәvazimatlardan da istifadә etmәyә icazә verilir. Bu lәvazimatlar 

haqqında startdan әvvәl hakimә mәlumat verilmәlidir.  

Distansiyalarda komandalar  “Çöl şәraitindә yaşayış” yarışına daxil olan  

tapşırıqları yerinә yetirir.      

 

       Cәdvәl 2 

 

№ Qayda pozuntusu Cәrimә balları 

1 Sәhv cavab 1 

2 Hәr hansı bir  lәvazimat olmadıqda 1 

 

 

“Axtarış - xilasetmә işi”nin mәrhәlәlәri vә yarış növlәri 

 

3.1. Kimyәvi tәhlükәli maddәlәrin sızması nәticәsindә yaranan qәza bölgәsindә         

fәaliyyәt                                         maksimal 26 bal       
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Hakimin tәhlükә haqqında  mәlumatını aldıqdan sonra komanda  vәziyyәti qiymәtlәndirir, 

nәfәs orqanlarının qorunması üçün әlaltı vasitәlәrdәn istifadә edәrәk yoluxma zonasından 

çıxır.  

 Cәrimәlәr:  

 yoluxma zonasından düzgün olmayan çıxışı seçmәk    -2 bal 

nәfәs yollarının qorunması  üçün istifadә olunmuş әlaltı 

әşyaların su ilә isladılmaması       -2 bal 

ağız vә ya burun açıq qaldıqda       -2 bal 

 

İlk tibbi yardımın göstәrilmәsi, nәql әşyasının hazırlanması vә zәrәrçәkmişin bölgәdәn 

vaxtında çıxarılması                                                                maks. 30 bal                    

Komanda iştirakçıları hakimlәrdәn üzәrindә tapşırıqlar yazılan kartları götürürlәr. 

Kartda nәzәri suallarla bәrabәr zәdәnin növü dә yazılır. Iştirakçılar nәzәri suallara cavab 

vermәklә yanaşı zәdәlәnmiş şәxsә ilk tibbi yardım göstәrmәlidirlәr. Sonra iştirakçılar әlaltı 

materiallardan istifadә etmәklә xәrәk (nosilka) düzәldәrәk zәrәrçәkmişi bölgәdәn 

çıxarmalıdırlar. 

Cәrimәlәr: 

әlaltı materiallarla sarğı etmәyi bacarmamaq     -1 bal 

dәrz bağını (jqut) bağlayarkәn sәhv hәrәkәt     -1 bal 

sarğı lövhәciyini düzgün yerlәşdirmәmәk     -1 bal 

nәqlin düzgün tәşkil olunmaması       -3 bal 

zәrәrçәkmişin xәrәkdәn düşmәsi vә ya xәrәyin sınması   -5 bal 

 

3.2. Suda zәrәrçәkmişә ilk tibbi yardımın göstәrilmәsi             maks. 10 bal 

Komanda suda batmış zәrәrçәkmişә ilk tibbi yardım göstәrmәlidir. 

Cәrimәlәr:  

ağız boşluğunun  müayinә olunmaması      - 1 bal 

zәrәrçәkmişin nәfәs yollarından suyun çıxarılmaması    - 1 bal 

tibbi yardım zamanı ardıcıllığın gözlәnilmәmәsi    -1 bal 

süni nәfәsin verilmәsindә vә ürәyin masajında sәhv hәrәkәt   -1 bal 

zәrәrçәkmişin isindirilmәmәsi       -1 bal 

3.3. Yol hәrәkәti qaydalarına әmәl olunmasında irәlilәyiş             maks.  10 bal 

Komanda yol hәrәkәti qaydalarına әmәl etmәklә göstәrilәn marşrut üzrә hәrәkәt edir. 

İştirakçılara velosipedçilәr vә piyadalar haqqında suallar (kartlarda) da verilә bilәr. 
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Cәrimәlәr: 

testdә yanlış cavab         -1 bal 

piyadaların yol hәrәkәt qaydalarını  pozması                         -2 bal(hәr birinә) 

Burada iştirakçılara verilәn tapşırıqların öhdәsindәn gәlinmәsi üçün aşağıdakı oriyentir 

növlәri verilir: 

legenda  üzrә hәrәkәt; 

komanda xәritәsiz göstәrilәn azimut, mәsafә, relyef, kontrol mәntәqәsindәn 

keçmәklә “legenda” üzrә hәrәkәt edir.  

Cәrimә:   

göstәrilәn marşrut üzrә hәrәkәtdә hәr qeyd olunmayan kontrol 

          mәntәqәyә görә                           -4 bal  

Komanda әrazidә qurulan, xәritәdә göstәrilmәyәn kontrol mәntәqәdәn keçmәklә 

xәritәdә qeyd olunmuş marşrut üzrә hәrәkәt edir, onları komposter vasitәsilә qeyd edir vә ya 

şifrәlәyir. 

 Cәrimә:  

 hәr qeyd olunmamış kontrol mәntәqәyә görә     -4  bal 

Yuxarıda qeyd olunanlarda әn yüksәk nәticә kontrol mәntәqәlәrinin qeyd olunması ilә 

ölçülür. 

              

4. “Yaşam marşrutu” 

Yarışda komandanın rәhbәri , müavini vә tәrbiyәçinin rәhbәrliyi altında bütün komanda 

- 7 iştirakçı   iştirak edir. 

Yarış marşrut üzrә tapşırığın yerinә yetirilmәsi kross - qaçış  kimi keçirilir. Startda 

komandalara marşrut kitabçası verilir. Orada mәrhәlәlәrin keçilmә ardıcıllığı, tapşırığın yerinә 

yetirilmәsi, kontrol vaxt vә s. barәdә mәlumatlar yazılmalıdır.  

Marşrutun ayrı-ayrı әrazilәrdә komandaya özlәrinin müstәqil hәyata keçirmәsi üçün 

tapşırıqlar da verilә bilәr (rәhbәr olmadıqda).  Bu zaman komandanı vasitәçi - hakim (rәqib 

komandanın rәhbәrinin müavini) müşayiәt edә bilәr. 

Әlavә 1-ә uyğun olaraq komanda vә iştirakçıların tәchizatı verilәn tapşırığın şәrtlәrinә 

uyğun olaraq bәzi alәtlәrin istifadәsi qadağan oluna bilәr. Komandaya әlavә vasitәlәrdәn 

istifadә etmәyә icazә verilir (әgәr bu qaydalara zidd deyilsә). Bu alәtlәr barәdә startdan әvvәl 

mәlumat verilmәlidir ki, bu baş hakimin tәhlükәsizlik üzrә müavini tәrәfindәn istifadәyә 

buraxılsın.  
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Qalib bütün distansiyalarda tapşırıqların yerinә yetirilmәsindә әn yüksәk balın yığılması 

ilә müәyyәn olunur. Әgәr ballar bәrabәr olarsa preoritet sayılan yarışlarda әn yüksәk bal 

toplayan komanda qalib gәlir. Bu barәdә komandaya startdan qabaq mәlumat verilir. 

Startdan qabaq komanda aşağıdakı startqabağı yoxlamadan keçir: 

- siyahı üzrә şәxsi vә qrup tәchizatı, dәrman qutusu; 

- poliqonun sәrhәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi (hakimlәrin seçimi ilә istәnilәn iştirakçı); 

- qәza vәziyyәtindә komandanın nә etmәsi (kapitan). 

Komandanın poliqonun sәrhәdlәrini vә ya qәza vәziyyәtindә nә etmәyi bilmәmәsi 

zamanı komanda 3-cü cәdvәlә әsasәn cәrimәlәnir vә bütün bu nöqsanları aradan 

qaldırdıqdan sonra starta buraxılır. Bu halda isә start saxlanılmır. Startqabağı yoxlama starta 

10 dәqiqә qalmış keçirilir. 

Komanda mәrhәlәlәrә tam heyәtdә buraxılır. Mәrhәlәlәrdә cәrimәlәr 4-cü cәdvәlә 

әsasәn aparılır.   

                    Cәdvәl 3 

 

№                Qayda pozuntusu Cәrimәlәr (balla) 

1 Sәhv cavab 1 

2 Hәr hansı bir  lәvazimat olmadıqda 1 

       

     

 

“Yaşam marşrutu” üzrә yarışlar üçün  mәrhәlә vә tapşırıqlar 

 Obyektin horizontal tәrәflәrinin vә ya azimutun müәyyәnlәşdirilmәsi     

maks. 5 bal  

 

Komanda kompasın kömәyi olmadan göstәrilәn obyektin şimala vә ya azimuta olan 

istiqamәtini müәyyәnlәşdirir. Kapitan nәticәni marşrut kartına yazır vә hakimә tәqdim edir: 

Cәrimә:  

 birinci 100-ni çıxmaq şәrtilә hәr 10 0 –dә olan sәhv   -1 bal 

Azimut üzrә hәrәkәt 

Gedişin  uzunluğunu vә azimutu alıb komanda göstәrilәn nöqtәyә doğru hәrәkәt edir. 

Finişә çatdıqda kapitan marşrut boyu nişanların nömrәsini marşrut kartına yazıb hakimә 

tәqdim edir.  

Cәrimә:  
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mәsafәnin  uzunluğunun 5%-i qәdәr olan xәtalar cәrimә olunmur 

    5-10%-ә qәdәr sәhv       -2 bal 

 10-15% qәdәr sәhv        -4 bal 

 15%-dәn yuxarı         -5 bal 

Verilmiş istiqamәtdә hәrәkәt. 

Komanda kontrol mәntәqәlәrdәn göstәrilәn qaydada keçmәklә marşrutu xәritәdә 

verilmiş istiqamәtdә davam etdirmәli, onların şifrәlәrini marşrut kartına daxil etmәlidir. 

Cәrimәlәr:  

 hәr qeyd olunmamış kontrol mәntәqәsi üçün    -4 bal 

 kontrol mәntәqәlәri keçmә ardıcıllığının pozulması   -10 bal 

Legenda üzәrindә hәrәkәt. 

Komanda kontrol mәntәqәsindәn keçmәklә marşrutu hakim vә ya iştirakçılar tәrәfindәn 

tәsvir olunmuş qaydada dәf etmәlidir. 

Cәrimә:  

 hәr qeyd olunmamış kontrol mәntәqәsi üçün    -4 bal 

 Qeyd olunmuş marşrut üzrә hәrәkәt. 

Komanda yaxınlıqla qurulan, xәritәdә qeyd olunmayan kontrol mәntәqәsindәn 

keçmәklә onları şifrәlәyir vә ya komposterlә qeyd etmәklә müәyyәnlәşdirir. 

Cәrimә:   

 hәr qeyd olunmamış kontrol mәntәqәsi üçün     -4 bal   

 

4.1. Kartlarda topoqrafiq işarәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi   maks.  5 bal 

Komanda üzәrindә topoqrafiq işarәlәr olan kartlar alır vә onları müәyyәnlәşdirir. 

 Cәrimә:   

sәhv cavab                       -10  bal 

 

4.2. Fәlakәt siqnalı        maks.  6 bal 

Komanda hakim tәrәfindәn göstәrilmiş beynәlxalq sistem kodlu qәza siqnalını öz әlaltı 

vasitәlәrindәn vә lәvazimatlardan istifadә etmәklә tәsvir edir. 

Cәrimә:   

işarә zәif görünürsә                -10 bal 

işarә sәhv qoyulubsa                 -5 bal 

 

    4.3.  İnformasiyanın mәsafәdәn ötürülmәsi    maks.  5 bal 

           Komanda vә ya iştirakçı informasiyanı mәsafәdәn hәr vasitә ilә ötürür. 
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Cәrimә:  

  informasiya qәbul olunmasa      -5 bal 

  informasiya tәhriflәrlә qәbul olunubsa     -3 bal 

 

    4.4.  İlk tibbi yardımın tәşkili       maks.  15 bal 

Komanda aldığı informasiyaya әsaslanaraq xәstәliyin diaqnozunu vә ya zәdәnin 

xarakterini müәyyәnlәşdirәrәk  “zәrәrçәkmişә” ilk tibbi yardım göstәrir: 

Cәrimә:   

diaqnozun sәhv qoyulması      -10 bal 

әlaltı vasitәlәrlә sarğının qoyulması qaydasını  bilmәmәsi  -3 bal 

dәrz bağının bağlanması zamanı sәhv hәrәkәt    -1 bal 

sarğı lövhәsinin düzgün qoyulmaması     -1 bal 

    4.5. Әlaltı vasitәlәrdәn istifadә etmәklә su hövzәsindәn keçid   maks.  - 20 bal

 Komanda әlaltı vasitәlәrdәn istifadә etmәklә üzücü vasitә düzәldәrәk su sәddini keçir. 

Cәrimә: 

 çantada yaş әşyalar (hәr iştirakçı üçün)     -1 bal   

  4.6. Su sәddini iplә keçmәk       maks.  40 bal 

Aşağı ipin üzәrindә hәrәkәt edib yuxarı ipdәn yapışmaqla o biri sahilә keçmәk 

 

4.7. Asılqan keçid                   maks. 40 bal

 Komanda hakimin tәyin etdiyi koridordan istifadә etmәklә (komanda özü asdığı vә ya 

hakimin tәyin etdiyi asılqandan istifadә edә bilәr) o biri sahilә keçirәrәk tapşırığı yerinә 

yetirir. Çantalar iştirakçılardan ayrı keçirilmәlidir.  

4.8. İpdәn istifadә etmәklә yoxuşu qalxmaq     maks.  30 bal 

(düyünlәrdәn tutmaqla özünü sığorta etmәk) 

4.9. İpdәn istifadә etmәklә enişi enmәk     maks.  60 bal 

 (düyünlәrdәn tutmaqla özünü sığorta etmәk) 

Komanda tapşırığı yerinә yetirmәk üçün hakim tәrәfindәn göstәrilәn koridor variantdan 

istifadә edir. 

Cәdvәl 4  

     

№ 

Qayda pozuntusu vә sәhvlәr Cәrimәlәr  (balla) 

Kontrol xәtti tapdalama           1 

Düyünün düzgün bağlanmaması 2 
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Özünü saxlamaqla mәrhәlәdәn düşmә 3 

 2 nәfәr 1 mәrhәlәdә           3 

Özünü sığortanın olmaması vә ya pozulması          3 

Yıxılmaq          5 

   

 

“Yaşam marşrutu” vә digәr distansiyalarda istiqamәti tәyin etmәk üçün şәxsi topoqrafik 

xәritә, ratsiya, mobil telefon vә digәr texniki әlaqә vasitәlәrindәn istifadә etmәk qadağandır.      

                             

5. “Çöl şәraitindә yaşayış” 

Bu yarış növü komandanın xüsusi tapşırıqlara әmәl etmәsindәn, düşәrgәni vә mәtbәxi 

sәliqәli saxlamasından, qayda-qanuna, gigiyena qaydalarına әmәl etmәsindәn ibarәtdir.    

Bu yarışların açılışından sonuna qәdәr davam edir. Bu mәrhәlә aşağıdakı göstәricilәrlә 

qiymәtlәndirilir: 

- düşәrgәnin vәziyyәti (düzgün qurulması, tәmizliyi, çadırların qurulması, çantaların 

saxlanması, paltarların qurudulması vә s.); 

- mәtbәxin vәziyyәti, әrzaqların qorunması (mәtbәx avadanlığı, yanacağın   

qorunması: yanğın tәhlükәsizliyinә әmәl olunması, qabların tәmizliyi, yemәklәrin 

menyusu vә s);   

- düzgün davranış qaydalarına әmәl olunması; 

- gigiyena qaydalarına әmәl olunması. 

          Baxış hakim briqadası tәrәfindәn gündә 2 dәfәdәn az olmayaraq keçirilir. Gün әrzindә 

kobud sәhvlәrә (dәlәduzluq, savaşmaq vә s.) yol verәn komanda oyundan kәnarlaşdırılır. 

 Yarışların keçirildiyi dövrdә әn az cәrimә balı olan komanda qalib gәlir.  

 

6. “Müsabiqә proqramı” 

6.1. Komandaların tәqdimatı 

Komanda istәnilәn formada (nәsr, şer, mahnı, pantomima vә s.) 10 dәqiqә әrzindә özünü 

tәqdim edir.  

Qiymәtlәndirilir:   kütlәvilik    -8 bala qәdәr 

     orjinallıq    -5 bala qәdәr 

     müsabiqәnin mövzusuna  

uyğunluq    -5 bala qәdәr 

bәdii ifanın keyfiyyәti         -15 bala qәdәr 
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6.2. Hәrbi vәtәnpәrvәrlik haqqında mahnı müsabiqәsi 

Komanda hәrbi vәtәnpәrvәrlik  mövzusunda mahnı ilә çıxış edir. 

 

Qiymәtlәndirilir:   orijinallıq    -5 bala qәdәr 

     müsabiqәnin mövzusuna 

                                                                uyğunluq              -5 bala qәdәr 

bәdii ifanın keyfiyyәti         -15 bala qәdәr 

 

      6.3.   Divar qәzeti müsabiqәsi 

Divar qәzeti Hakimlәr Kollegiyasının verdiyi kağızda (1 dәnәdәn artıq olmayaraq 879 

x 540 mm ölçülü vatman kağızı) tәrtib olunur. Komandanın tәrkibi 4 iştirakçıdan ibarәtdir. İş 

müddәti 3 saatdır. Qәzetin 30%-i mәtn tәşkil etmәlidir. Bundan әlavә komanda özü ilә gәtirdiyi 

materialdan da (fotoşәkil, açıqca vә s.) istifadә edә bilәr. 

 Komandanın özü ilә gәtirdiklәri mәlumatları yalnız “Komandanın tarixi” bölümündә 

istifadә etmәyә icazә verilir.  

Qәzetdә aşağıdakı bölmәlәr işıqlandırılmalı vә qiymәtlәndirilmәlidir: 

 komandanın tarixi             -16 bala qәdәr 

 yarış  haqqında reportaj           -10 bala qәdәr 

 yarışlar barәdә tәnqidi materiallar         -10 bala qәdәr 

                       sәrbәst mövzu(hәr hansı bir 

                       FH haqqında)                             - 10 bala qәdәr 

 yerinә yetirilәn işin keyfiyyәti           -15 bala qәdәr 

    

6.4. Aşpazların müsabiqәsi 

Müsabiqәdә komandalardan 2 nәfәr iştirak edir. Müsabiqә “Yaşam marşrutu”nda 

keçirilir. Konservlәşdirilmiş әrzaq vә yarımfabrikatlardan istifadә etmәk qadağandır.  

Qiymәtlәndirmә üçün 3 nәfәrlik 2 növ yemәk hazırlanır.  

Qablar vә ocaq lәvazimatları komandaya mәxsusdur.  

Qiymәtlәndirmә:    

dadı               -15 bala qәdәr 

  estetik görünüş      -5 bala qәdәr 

  orijinallıq       -5 bala qәdәr 

Komandaların ümumi nәticәsi  hәr 4 müsabiqәdә olan nәticәlәrin cәmi ilә hesablanır.  

Müsabiqә zamanı әn çox bal toplayan komanda qalib gәlir.  

Komandanın rәhbәri vә onun müavini bu müsabiqәdә iştirak etmir.  


