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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення навчально-тренувального семінару з військовоспортивного хортингу (розділ військово-прикладна підготовка) серед
дорослих «Бойова пара»

м. Київ

1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ
ознайомлення курсантів з основами загальної тактики бойової пари;
навчання курсантів принципам поводження та особливостям вогневої
та маневреної групи;
вивчення теорії тактики в залежності від умов місцевості;
тренування курсантів з урахуванням особливостей бойової двійки
надання знань для проведеннях особистих тренувань курсантів та
підготовки бойової двійки для кожного курсанта власними зусиллями.
2. ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
2.1. Вступна частина (теоретична)

Техніка безпеки;

Основи загальної тактики бойової пари; принципи вогневої та
маневреної групи для пари;

Основи походного/предбойового/бойового порядку;

Розділення тактики в залежності від місцевості:
- Відкрита місцевість
- Умови міського бою
- Бій в закритому просторі

Комунікативні навички;

Розподіл матеріальної бази (матеріального забезпечення) в парі.
2.2. Основна частина (практична)

Початковий комплекс вправ для пари («в холосту»)

Комплекс вправ для пари під час руху («в холосту») в умовах
різноманітної місцевості.

Комплекс вправ для пари під час руху (з імітаційним спорядженням) в
умовах різноманітної місцевості.
2.3. Заключна частина

Аналіз та робота над помилками

Відповіді на питання
3. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Дата проведення: 19 березня 2016 року (субота).
Адреса: м. Київ, вул. Героїв Космосу 2-Б.
4. ГРАФІК РОБОТИ
19 березня 2016 року (субота):
12:30 – Обладнання залу для семінару.
13:00 – Очна реєстрація учасників семінару;
13:15 – Відкриття семінару та оголошення порядку проведення та техніки
безпеки;
13:25 – Початок семінару, частина перша;
15:30 – Продовження семінару, частина друга;
17:30 – Підбиття підсумків семінару;
18:00 – Завершення семінару.

5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ
До участі у відкритому семінарі допускаються спортсмени, які є
громадянами України. Відкритий семінар проводиться серед дорослих та юніорів.
Форма одягу учасників семінару тактична (камуфляж, змінне взуття). За
наявності необхідно мати з собою особисте тактичне спорядження (макети
стрілецької зброї airsoft/мгм/тощо, розгрузки, захисні окуляри, тактичні
рукавиці,тощо).
Склад учасників: кількість спортсменів залучених до семінару має не
перевищувати 30 осіб. Семінар проводить тренер Федерації, спеціаліст з тактики та
підготовки розвідувальних груп Писарчук Юрій Олександрович.
6. ФІНАНСОВІ УМОВИ ТА ПРОЖИВАННЯ
Витрати на організацію та проведення відкритого семінару з військовоспортивного хортингу здійснюються за рахунок залучених Федерацією
позабюджетних коштів.
Витрати на відрядження учасників семінару здійснюється за рахунок
організацій, що відряджають.
Попередні заявки на участь у відкритому семінарі з військово-спортивного
хортингу є обов’язковими та надсилаються не пізніше ніж за 2 дні до початку
семінару на e-mail:yen.eugenia@gmail.com, контактний телефон: +38 067-647-33-24
(моб).
До семінару допускаються учасники, які підтвердили в установлений термін
свою участь.
Питання щодо допуску до участі у семінарі спортсменів Донецької та
Луганської областей, м. Севастополь та АР Крим вирішуються головою Федерації
Військово-спортивного хортингу Федоровим С.І.
Добровільний внесок за участь у семінарі для членів організацій з військовоспортивного хортингу та учасників бойових дій (далі: УБД) складає 200 грн. Для
власників власного тренувального спорядження, що не є членами Федерації та УБД
внесок за участь складає 350 грн. Для всіх інших учасників внесок за участь
складає 500 грн.

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В СЕМІНАРІ!

