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қалыптастыру мәселелеріне көңіл аударту;  

- жас ұрпақтың өмір қауіпсіздігі саласындағы тәжірибелік даярлау деңгейін 

жетілдіру; 

- салауатты өмір салтын насихаттау; 

- жас ұрпаққа қоғамдық және жеке бас қауіпсіздігі мәселелерге саналы көқарасқа 

және жауаптылықты қалыптастыру; 

-қиын-қыстау жағдайларда тәжірибелік дағды алу; 

- жас ұрпақтың дене бітімін жетілдіру. 

1.5. Турнирді өткізудің жұмыс тілдері қазақ және орыс тілдері болып 

табылады. 

2. Турнирді ұйымдастыру комитеті және төрешілер алқасы 

2.1. Турнирді дайындау және өткізу  турнирді ұйымдастыру комитетіне  

жүктеледі. 

Ұйыдастыру комитеті: 

- турнирді дайындау мен өткізуге тікелей басшылық жасайды; 

- турнирге қатысу үшін өтінімдер мен қажетті материалдарды қабылдайды; 

- турнирдің төрешілер алқасының құрамын қалыптастырады және бекітеді; 

- іс-шаралар түрлерін, оларды өткізу түрін анықтайды; 

- турнир нәтижелерін талдайды және қорытады; 

- турнирдің дайындық барысын, өткізілуін және нәтижелерін БАҚ-та 

жария етуді қамтамасыз етеді. 

2.2. Жарыстарды тікелей өткізу, жарыстардың түрлерін бағалау төрешілер 

алқасына жүктеледі.  

     Төрешілер алқасының құрамына Шығыс Қазақстан облысының білім 

басқармасының, Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының "Шығыс" өңірлік 

қолбасшылығының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "Восток" 

өңірлік қолбасшылығының, Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар 

департаментінің, Шығыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт 

басқармасының, Шығыс Қазақстан облысының қорғаныс істері департаментінің, 

Өскемен қаласы әкімдігінің № 29 қосымша білім беру мектеп-орталығының 

өкілдері кіреді. 

2.3. Жарыстың бас төрешісі Субботин Владимир Сергеевич, ҚР ІІМ ТЖК 

«ШҚО ТЖД ӨС және АҚЖҚ» ММ ЖҚЖ бас құтқарушысы. 

 

3. Турнирге қатысушылар 

 

3.1. Турнирге қатысуға жасөспірімдер мен ерлер 3 санатты топ бойынша 

жіберіледі:  

1 жас санаты: 15 жастан 18 жасты қоса алғанда (әскери-патриоттық спорт 

клубтарының курсанттары, жас қорғаушылар мектебінің курсанттары, сонымен 

қатар басқа санаттағы жасөспірімдер); 

2 жас санаты: 18 жастан 22 жасты қоса алғанда (колледж студенттері, 

Шығыс Қазақстан облысының аумағында Қарулы күштердің мерзімді қызметтегі 

әскери қызметшілері, Ұлттық ұланда, Шекара әскерінде әскери қызметін өтеп 

жүргендер,),  

3 жас санаты: 22 жастан 25 жасты қоса алғанда (Шығыс Қазақстан облысы 

аумағында оқып жүргендер мен әскери қызметін өтеп жүргендер, ӘТМ 
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курсанттары және әскери қызметкерлер). 

3.2. Команданың сандық құрамы- 6 қатысушы және 1 жаттықтырушы-

басшы. 

3.3. Команданың әр қатысушысында жеке басын куәландыратын құжат 

болуы керек. 

3.4. Әр жаттықтырушы-команда жетекшісінде болуы керек:  

1) келесі құжаттардың көшірмелері:  

- турнирге қатысу үшін команда мен жаттықтырушы-жетекшіні жіберу 

туралы бұйрық;  

- қатысушылар тізімі; 

- қатысушы мен жаттықтырушы-команда басшысының жеке басын 

куәландыратын құжаттар; 

2) жүзу бассейніне баруға рұқсат беру туралы медициналық анықтама (әрбір 

қатысушыға) дәрігердің қолымен және мөрімен расталған; 

3) әрбір қатысушыға медициналық сақтандыру; 

4) білім беру ұйымы басшысының қолымен және мөрімен расталған 

қатысушының фотосуреті бар оқу орнынан анықтама (әрбір қатысушыға); 

5) кәмелетке толмаған қатысушылардың ата-аналарының нотариалды 

куәландырылған сенімхаттары. 

Көрсетілген құжаттардың кез-келгенін ұсынбаған жағдайда командаға 

жарысқа қатысуға жол берілмейді. 

3.5. Қатысушыларда біркелкі киімде болуы қажет (парадтық немесе 

спорттық киім).  

Турнирге қатысу үшін команданың барлық мүшелерінде бассейнге арналған 

киім болуы керек(суға түсуге арналған іш киім, резеңкелі бас киім, аяқ-киім, 

сабын (шампунь) жөке, орамал, жұзу көзілдірігі).    

 

4. Өткізілу уақыты мен орны 

 

4.1. Турнир 2020 жылдың 26-27 наурыз аралығында Өскемен қаласында 

(дене шынықтыру-сауықтыру кешені базасында, Шәкәрім даңғылы, 1/1) өтеді  

Командалардың келуі-26 наурыз (сағат 15.00-ге дейін); кетуі-а. ж. 27 наурыз 

(сағат 17.00). 

Турнирдің салтанатты ашылуы және жабылуы 5518 әскери бөлімінің клубы 

негізінде Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 95 мекен-жайы бойынша өткізіледі. 

4.2. Турнирге қатысушы туралы мәліметтер (жіберуші ұйымның атауы және 

оның заңды мекен-жайы; Байланысатын тұлға және оның мәліметтері; команда 

мүшелерінің аты-жөні толық, туған күні, айы және жылы, жеке куәлігінің нөмірі, 

Берілген күні) көрсетілген өтінімдер жіберуші тарап басшыларының қолымен 

және мөрімен расталған №1 қосымшаға сәйкес 2020 жылдың 10 наурызына дейін 

ұйымдастыру комитетіне келесі мекен-жай бойынша ұсынылады: Өскемен 

қаласы, Абай көшесі, 21, ДпҚББД ШҚ ҒӘ «Дарын», тел. 8 (7232) 75-15-53, е-mail: 

or-vpv@mail.ru . 

4.3. Өтінімге келесі сканерленген көшірмелер қоса беріледі: 

1) турнирге қатысу үшін команда мен жаттықтырушы-басшыны жіберу 

туралы бұйрық; ;  

2) қатысушылар мен жаттықтырушының-топ басшысының жеке басын 
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куәландыратын құжаттар. 

5. Өткізу шарттары 

 

5.1. Турнир ҚР ІІМ ТЖК төрағасының м.а. 2016 жылғы 25 маусымдағы 

№193 бұйрығымен бекітілген қоғамдық құтқару бекеттері үшін құтқарушыларды 

даярлау бойынша әдістемелік ұсынымдарға, жарыс шарттарына және төрешілер 

алқасы бекіткен айыппұл кестесіне сәйкес өткізіледі. 

5.2. Турнир жабық жүзу бассейнінде өтеді. 

Турнир бағдарламасына (№2 қосымша) келесі қашықтықтар кіреді: 

- Жабық бассейнде 25 метрге жүзу (жеке-командалық жарыстар); 

- Құрама эстафета (командалық жарыстар). 

5.3. Команда жеребе бойынша жарысқа қатысады. Қатысушылардың 

құрамы, сондай-ақ әрбір жарыстың нәтижесін анықтау тәртібі осы жарыстар 

жағдайында көрсетіледі (№3 қосымша). 

5.4. Командамен (қатысушымен) қашықтықты өту нәтижесі: 

- жарыс қашықтығын (кезеңін) өту уақыты; 

- алынған айыппұл баллдарымен; 

- уақыт пен айыппұл баллдарының сомасы. 

Команданың қорытынды нәтижесі екі қашықтықтың әрқайсысының 

техникалық нәтижесі бойынша анықталады (таза уақыт сомасы мен айыппұл 

баллдары). Ең аз уақытылы команда жеңеді. Бір және одан да көп орындалмаған 

жаттығулары бар командалар барлық кезеңдерді орындаған барлық 

командалардан кейін орын алады. 

 

6. Турнирді медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету 

 

6.1. Турнир өткізу кезінде барлық қатысушыларға білікті медициналық 

қамтамасыз ету ұсынылады, денсаулығына тұрақты бақылау жүзеге асырылады, 

жарақаттанудың алдын-алу, қажетті жағдайда зардап шеккендерді емдеу 

мекемелеріне жеткізу ұйымдастырылады. 

 

7. Жарыстарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

 

7.1. Турнир өткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жауапкершілігі 

турнир ұйымдастырушыларына жүктеледі.    

7.2. Жаттықтырушы-басшы турнирді өткізу кезеңінде команда 

қатысушыларының қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауына, турнирді өткізу 

орнына бара жатқан жолда, оны өткізу кезінде және тұрғылықты жеріне қайтар 

жолда команда қатысушыларының өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне 

дербес жауапты болады. 

7.3. Команданың әрбір қатысушысы турнир өтетін жерге баратын жолда, 

оны өткізу кезінде және тұрғылықты жеріне қайтар жолда өз заттарын сақтауға 

жауапты болады. 

 

       8. Турнирдің қорытындысын шығару және қатысушыларды марапаттау 

 

8.1. Жалпы командалық есепте жүлделі орындарға ие болған командалар 
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кубоктармен, дипломдармен марапатталады. Жас топтары үшін (жасөспірімдер 

15-18 жыл, 18-22 жыл) сонымен қатар, медальдармен марапаттау қарастырылған. 

«Жүзу» қашықтығында жүлделі орындарға ие болған команда қатысушылары 

дипломдармен марапатталады.  

Турнирдің барлық командаларына сертификаттар беріледі. 

 

9. Турнирді қаржыландыру 

 

9.1. Іс-шараны қаржыландыру бекітілген сметаға сәйкес ДпҚББД ШҚ ҒӘ 

«Дарын» жүзеге асырылады. 

9.2. Командаларды іссапарға жіберу, тамақтандыру, тұру жөніндегі 

шығыстарды жіберуші ұйымдар көтереді. 
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№ 1 Қосымша 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75 жылдығына арналған  

суда құтқару көпсайысы бойынша IV облыстық турнирге қатысуға  

ӨТІНІМ 

 

Жіберуші ұйым_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Жіберуші ұйымның мекенжайы:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Байланыс:____________________________________________________________________________________ 

 (Аты-жөні, телефон, факс, e-mail) 

 

КОМАНДА ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ МӘЛІМЕТТЕРІ  

 

 
Лауазымы Тегі, аты, әкесінің аты 

Жас 

ерекшелігі 

Туған күні  

(күні, айы, 

жылы) 

Жеке куәлігінің, әскери 

билетінің нөмірі,  

берілген күні  

1. 
Команда жетекшісі-

жаттықтырушы 

    

2. Қатысушы     

3. Қатысушы     

4 Қатысушы     

5 Қатысушы     

6 Қатысушы     

7 Қатысушы     

 

Жарыстарға қатысуға рұқсат берілген барлық қатысушылар саны _____________________.  

Жіберуші ұйымның жетекшісі __________________________________________________________________ 

                                           (Аты-жөні, қолы, мөр) 
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№2 қосымша  
 

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНДАҒЫ ЖЕҢІСТІҢ 75 ЖЫЛДЫҒЫНА 
АРНАЛҒАН СУДА ҚҰТҚАРУ КӨПСАЙЫСЫ БОЙЫНША IV 

ОБЛЫСТЫҚ ТУРНИРІНІҢ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

 

Өткізілу күні: 26 -27 наурыз 2020 жыл 
Өткізулі орны: Өскемен қаласы, Дене шынықтыру-сауықтыру кешені,Шәкәрім 

даңғылы, 1/1. 

 

Өткізілу 

уақыты 

Іс-шаралар атауы Өткізілу 

орны 

Тартылған және 

жауапты тұлғалар 

БІРІНШІ КҮН,  26 наурыз 2020 жыл 

15.00 сағатқа 

дейін 

Турнирге қатысушы 

командаларды қарсы алу 

және орналастыру 

 

 

Өскемен 

қаласы, 

әскери 

бөлімнің 

орналасқан 

жері бойынша 

Әскери бөлімнің 

қолбасшылығы 

және турнирді 

ұйымдастырушылар  

16.00 - 17.00 

сағат 

Турнирдің салтанатты 

ашылуы 

«Шығыс» 

5518 АҚ  

әскери 

бөлімінің 

клубы, 

Өскемен 

қаласы, Абай 

көшесі 95  

«Шығыс» 5518 АҚ  

әскери бөлімінің 

қолбасшылығы 

және турнирді 

ұйымдастырушылар  

 

17.00 - 18.00 Мандат комиссиясы, 

жеребе тастау, тағайындау 

жиналасы 

«Шығыс» 

5518 АҚ 

әскери 

бөлімінің 

клубы, 

Өскемен 

қаласы, Абай 

көшесі 95  

 

Турнирді 

ұйымдастырушылар 

27 наурыз 2020 жыл 

8.30 сағат Турнирге қатысушы 

командаларды тұрғызу 

 

Дене 

шынықтыру –

сауықтыру 

кешені, 

Шәкәрім 

даң.,1/1  

Командалар, 

турнирге  

қатысушылар, 

турнирді 

ұйымдастырушылар 

9.00 - 10.00 

сағат 

«Су-құтқару жүзу» 

турнирінің қашықтығы  

бойынша шеберлік 

Дене 

шынықтыру –

сауықтыру 

Турнирді 

ұйымдастырушылар 
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Өткізілу 

уақыты 

Іс-шаралар атауы Өткізілу 

орны 

Тартылған және 

жауапты тұлғалар 

сабақтары кешені, 

Шәкәрім 

даң.,1/1 

10.00 –16.00 

сағат 

Турнирді өткізу Дене 

шынықтыру –

сауықтыру 

кешені, 

Шәкәрім 

даң.,1/1 

Турнирді 

ұйымдастырушылар 

Шамамен 

16.00-де  

(уақыты 

ауыстырылуы 

мүмкін) 

 

 

Қорытындысын шығару, 

команда мен 

қатысушыларды 

марапаттау, облыстық 

турнирдің салтанатты 

жабылуы 

«Шығыс» ӨҚ 

№ 5518 

әскери 

бөліімінің 

клубы, 

Өскемен 

қаласы, Абай 

даңғылы, 95  

«Шығыс» ӨҚ № 

5518 әскери 

бөліімінің 

қолбасшысы және 

турнирді 

ұйымдастырушылар  

 

17.00 сағат Турнир команда-

қатысушылардың кетуі. 

Өскемен 

қаласы, 

әскери 

бөлімнің 

орналасқан 

жері бойынша 

Әскери бөлімнің 

қолбасшылығы 

және турнирді 

ұйымдастырушылар 

 
 

       Ескерту: турнир үзіліссіз өтетіндіктен, қатысушылар өздерімен бірге 
ішер сулары мен  жеңіл-желпі азық-түлік алып жүрулері керек. 
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Қосымша № 3 
 

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНДАҒЫ ЖЕҢІСТІҢ 75-ЖЫЛДЫҒЫНА 

АРНАЛҒАН ӘСКЕРГЕ ДЕЙІНГІ, ӘСКЕРИ ЖӘНЕ ӘСКЕРИ ЖАСТАР 

АРАСЫНДА СУДА-ҚҰТҚАРУ ЖҮЗУ БОЙЫНША IV-ші ОБЛЫСТЫҚ 

ТУРНИРІН ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ  

 

      Турнир жабық жүзу бассейнінде өтеді.  

      Турнирдің бағдарламасы келесі қашықтықтарды қамтиды:  

 - Жабық бассейнде 25 метрге жүзу (жеке-командалық жарыстар);  

  - Араласэстафета (командалық жарыстар); 

  Команда жеребеге сәйкес жарыстарға қатысады. Қатысушылардың құрамы, 

сондай-ақ, әрбір жарыстардағы нәтижені анықтау тәртібі аталған жарыстар 

жағдайында көрсетілген.  

 

 

«ЖАБЫҚ БАССЕЙНДЕ 25 МЕТРГЕ ЖҮЗУ» ҚАШЫҚТЫҒЫ  

 

     1.  Жалпы ережелер: 
         Жарыстар 4 жүзу жолақтарымен 25 метрлік жабық жүзу бассейнде өткізіледі.  

Командақұрамы– 6адам.Команда есебіне барлық 6 қатысушының нәтижесі кіреді.  

    Жарыс қатысушылары міндетті:  

- жарыс ережелерін біліп, оларды анық орындау;  

- бассейндегі  өзін ұстау нормаларын қатаң сақтау;  

- жарыс уақытындағы төрешінің барлық тапсырмаларын орындау.  

 

     2. Өткізілу шарттары:  
     Әр командаға бір рет жүзу беріледі. Жүзу стилі «ерікті» 

Қашықтық ұзындығы: 25 метр 

Секіру бассейн ернеуінен бастап жүзеге асырылады.   

            Төрешінің ұзақ ысқырығынан кейінқатысушылар старттық алаңның артқы 

шегіне тұрады. Төрешінің «Баста» сөзінен кейін жүзу қатысушылары бір аяқтарын 

алға қойып қозғалыссыз қимылда тұрады. Қолдың қимылы реттелмейді. Барлық 

қатысушылар қозғалыссыз қимылда болған кезде төреші ысқырықпен старт 

сигналын берелі. Ысқырықты старт сигналы бойынша секундомер қосылады.  

            Егер бір немесе бірнеше қатысушы старт сигналынан бұрын бастап кетсе, 

онда барлық қатысушылар орындарына келіп, қайта басталады.  

      Қашықтықты 25 метр жүзіп өткеннен кейін қатысушылар саусақтарын 

бассейннің ернеуіне тигізуі керек (тек саусағын тигізген уақытта ғана  секундомер 

тоқтайды) 

      Қатысушы қашықтықты бастаған жолағынан аяқтау керек.   

     Қатысушыларға баспалдақтарға, бассейннің ернеулеріне, бөлінген 

жолақтарға тартылуға болмайды. Егер қатысушы бассейннің түбіне немесе 

бөлінген жолақтарға ілінген жағдайда оның нәтижесі есепке алынбайды және 

жүзуді тоқтатады.   
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     Жүзуші қашықтықты өту барысында басқа қатысушының жолағына шығып 

кетсе және басқа жүзушіге қашықтықты өтуге кедергі болған жағдайда жүзуден 

шеттетіледі.  

   

     3. Жеңімпаздарды анықтап, қорытындысын шығару:  

 Жеке-командалық біріншілік нәтижесі бойынша қорытындысын шығарады. 

Команданың нәтижесі айыппұл уақытын есепке алғанда техникалық (уақыт 

бойынша) нәтиже бойынша анықталады.  

 Бірінші біріншіліктің жеңімпаздары мен жүлдегерлері қатысушы көрсеткен ең 

үздік техникалық (уақытша) нәтижемен анықталады.  

        Командалық есептегі нәтиже барлық қатысушылардың жиынтық уақытымен 

анықталады.   

         

 
 1-сурет. Брасс жүзу техникасы 

 

 
 2-сурет.  Кеудемен құлаштап жүзу техникасы 
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         Старттан және бұрылыстан кейін қозғалыстарының аяқ және қолдарының 

қимылымен бір рет су астында жүзу рұқсат беріледі. Бұрылыстарда және мәреде 

бассейннің  

Кеудемен құлаштап жүзу техникасы 2-суретте көрсетілген.  

Еркін стильде жүзгенде кез келген тәсіл қолданылады.  

           

 

 

 

 

«АРАЛАС ЭСТАФЕТА»ҚАШЫҚТЫҒЫ 

 

 1. Жалпы ережелер: 

 Жарыстар 4 жүзу жолақтарымен 25 метрлік жабық жүзу бассейнде өткізіледі.  

Командақұрамы– барлық команда. 

 Жарыс қатысушылары міндетті:  

- жарыс ережелерін біліп, оларды анық орындау;  

- бассейндегі  өзін ұстау нормаларын қатаң сақтау;  

    - жарыс уақытындағы төрешінің барлық тапсырмаларын орындау.  

 

Кезеңдерде айыппұлдар салу қарастырылған: 10 секундқа = 1 ұпай.  

Әр командаға старт үшін бөлек жолақ бөлінеді. Қатысушылар орындалатын 

жаттығуларға сәйкес стартта орын алып қояды (екі қатысушы бассейннің бір 

жағынан, екі қатысушы қарама-қарсы жағынан). Қашықтықтан өту тәртібі аталған 

жағдайлар бойынша анықталады. Старттың алдында төрешіге техникалық өтінім 

тапсырылады.  

 Эстафеталарды беру - қолының саусағымен бассейннің ернеуін ұстау болып 

табылады,  эстафетаны беруден бұрын бастап кеткен қатысушы өзінің кезеңіне 

қайта оралады. Төрешінің талаптарын елемегендер шеттетіледі.  

 Жүзуші қашықтықты өту барысында басқа қатысушының жолағына шығып 

кетсе және басқа жүзушіге қашықтықты өтуге кедергі болған жағдайда жүзуден 

шеттетіледі.  

 2. Өткізу шарттары: 

 1 кезең:құтқарушы желеткесімен жүзу.  

 Эстафетаның бірінші қатысушысы алдын-ала құтқарушы желеткесін киіп және 

түймелеу керек. Қатысушы өзіне ынғайлы кез-келген тәсілмен жүзе алады.  

 2 кезең: құтқару қалқыма белгісімен жүзу 

  Қатысушы қалқыма белгіні екі қолымен ұстап, тек аяқ қимылының (кез келген 

қозғалыс) көмегімен арақашықтықты өтуі керек. Қалқыма белгіні қолдан түсіргені 

үшін – әрбір жағдайға айыппұл  5 бал.  Қатысушының қалқыма белгімен ескені 

үшін- төреші ескерту жасайды. Үш ескертуден кейін қатысушы кезең 

шарттарының орындалмағаны үшін жарыстан шығарылады.   

 3 кезең:құтқару белдемшесімен жүзу.  

 Қатысушы судан бастайды. Оның алдында құтқару белдемшесі болуы қажет. 

Қатысушыға ара қашықтықты «еркін стилімен» (еркін стиль қатысушыға кез-
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келген тәсілмен арақашықтықты өз бетінше жүзуді білдіреді) құтқару белдемшесі 

үнемі алдында жүретіндей қылып жүзуі тиіс.  

 4 кезең: зардап шегушіні тасмалдаумен жүзу.Қатысушының екеуі де 

құтқарушы желеткеде. 

  Қатысушы судан бастайды. Старт бассейн қабырғасын аяқпен түрту болып 

есептеледі.Зардап шегушінің (команда мүшесі) суда алдын ала болуын 

қамтамасыз ету қажет. Қатысушы  зардап шегушіні ернеуге қарсы тасымалдайды. 

Төрешілер зардап шегушінің басы судың бетінде болуын қадағалайды. Зардап 

шегушіге ұқыпсыз қарағаны үшін айыппұл – әрбір жағдайға 5 ұпай.  

 Команда зардап шегушіні қабылдап алып, оны бассейн ернеуіне жатқызулары 

тиіс –бұл эстафетаны келесі қатысушыға беру болып есептеледі.  

 

   

4 кезеңге ескерту:  

Суға батып бара жатқандарға көмек көрсетуді таныстыру және үйрену әдісі.   

Суға батып бара жатқандарға көмек көрсету үшін оған жүзіп барып, жағаға 

шығаруға тырысып және жасанды тыныс алу жүргізу. 

 

     Ұстап алудан босату әдістері:  

 

 Қолдың жоғарғы жағынан ұстап алу кезінде жұдырықты түйіп, демді 

ішке тартып суға сүңгу керек, содан кейін жоғарғы саусақ жағына 

жоғарыға талпыну керек, ал қолдың астынан ұстап алған кезде, қолдың 

талпынысын төменге жан-жаққа (1-сурет);  

       * алдыңғы жақтан кеудеден ұстап алғанда  демді ішке тартып, суға сүңгіп, 

алақанды тұмсыққа немесе суға батушының иегіне қойып, жылдам өзіңнен ары 

қарай итеру керек (2-сурет); 

      * арт жағынан мойнынан ұстаған кезде суға батып бара жатқан адамның 

жоғарғы қолынан бір қолымен, ал екінші қолымен суға батушының сол қолының 

шынтағын жоғары көтеріп, қолының білегін төмен түсіру керек, суға батушының 

қолын айналдырып, ұстап алуынан босатады. (3-сурет) 

       

 
Қолынан ұстап алуды босату 
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Алдыңғы жағынан денесін ұстап алуды босату 

 

       

      

Арт жағынан мойынын ұстап алуды босату 

 

 

       

     

Тасымалдау тәсілі:  

       

      * батып бара жатқан адамды аударып, қолтығының астынан ұстап немесе 

басынан құлағы жағынан ұстап арқамен жүзу, түрлі әдістермен аяқпен жұмыс істеу;  

 

 5 кезең: жүрек-өкпе реанимациясын өткізу 

 Команда зардап шегушіні шартты түрде қабылдайды және оны арнайы 

белгіленген алаңға (кариматқа) жатқызады. Команданың екі қатысушысы жүрек-

өкпе реанимациясын өткізеді. Реанимацияны дұрыс өткізбеген әр жағдай үшін 5 

ұпай айыппұл салынады.  

     5 кезеңге ескерту: құрғақта Алғашқы медициналық жәрдем көрсету 
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Жасанды тыныс алуға дайындық келесі жолдар арқылы жүзеге асырылады:  

Киімін шешіп, босату, зардап шегушінің аузын ашу, ауыз қуысын құмнан 

тазарту, тыныс алу жолдарынан суды шығару (4 сурет) 

Жасанды тыныс алдыру жолдары:  

     зардап шегішуні қатты жерге (жерге немесе төсенішке) жатқызу, басын 

шалқайтып, тыныс алғанша минутына 12-14 рет мұрнына немесе ауыз арқылы 

аузына үрлеу, жүрегі тоқтап қалған жағдайда жасанды тыныс алдыру 

жолдарымен бірге екі қолының көмегімен бір қолын екінші қолының үстіне 

қойып минутына 60-70 рет бір қалыпта жүрегінің төменгі жақ үштен бір бөлігін 

жүрегі өзі жұмыс істеп кеткенше баса беру (5 сурет); 

       

      

Тыныс алу жолдарынан суды шығару 

 

      

Жасанды қолдан дем алдырудың бірінші тәсілі  

 

      * жерге (еденге) отыру, зардап шегушіні екі аяғының ортасына отырғызып, 

екі қолтығының ортасынан қолдарын өткізіп, кеудесінің төменгі бөлігін (дем 

шығару) басу, қолды дереу жібере қойып, деп алдыру, осындай қимылды 

минутына 12-14 рет қайталау (6 сурет); 
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Жасанды қолдан дем алдырудың екінші тәсілі 

* зардапшегушіні арқасына жатқызып, киімін орап белінің астына салады, аузын 

ашып, тілін шығарып иегіне жеткізу, тізерлеп отырып зардап шегушінің қолын 

артқа қарай басынан асырып, демін ішке сыртқа шығару (7 сурет); 

 
      

Жасанды қолдан дем алдырудың үшінші тәсілі  

 

 Кезеңдерді ескертудің ұсынымдық сипаты бар.  

 

  3. Жеңімпаздарды анықтап, қорытындысын шығару:  

 Командалық біріншілік нәтижесі бойынша қорытындысын шығарады. 

Команданың нәтижесі айыппұл уақытын есепке алғанда техникалық (уақыт 

бойынша) нәтиже бойынша анықталады.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


