
ХІІ Міжнародний зліт юних  рятувальників – пожежних
14 по 25 липня 2014 рік,  м. Гомель,  Білорусь

З  14  по  25  липня  2014  року  в  м.  Гомель   Білорусії    відбувся  12
Міжнародний зліт юних  рятувальників – пожежних. На зліт приїхали команди з
12 країн:  Білорусії,Азербайджану, Вірменії,  Казахстану, Литви, Латвії,  Сербії,
Росії, Польщі, США, Грузії, України.

         Зліт – це свято дружби, спорту та творчості,  який сприяє  зміцненню
відношень  між   пожежними  аварійно-рятувальними  службами,підростаючим
поколінням різних країн. Зліт -  найкращий спосіб обмінятись досвідом роботи
з молоддю.

        Команду  України  представляли  вихованці   Малої академії рятувальної
служби  закладу  «  Фізико-математична  гімназія  №17  м.  Вінниці»,  члени
Всеукраїнського  громадського  дитячого руху «Школа Безпеки».  Серед усіх
команд, команда України за віком була наймолодшою. 

 

Команда України



Стулій  Марія, 16  років  –  капітан
команди,  Чемпіон  України  з   юнацького
рятувального  багатоборства  2013  року  в
особистому заліку серед дівчат старшого
віку .

Марчук Дмитро, 15 років -  призер VІІІ
Міжнародного  зльоту  юних
рятувальників  –  пожежних  в  Білорусії
2010 року.

Воробьйов  Костянтин, 15  років  -
переможець  обласних  змагань  юних
рятувальників.

Маліборський Ілля, 10 років    



 

Тарасюк Єлизавета, 14 років .               Месюра Марина, 11 років.

Пастух Іванна, 11 років - Чемпіон України
з   юнацького  рятувального  багатоборства
2013 року в особистому заліку серед дівчат
молодшого віку.

 12 Міжнародний зліт юних  рятувальників
– пожежних – одна з тих подій , яку діти з нетерпінням чекають  і  серйозно
готуються  до  участі  в  ньому.  Тут  всі  не  просто  гарно  проводять  час,  а  і
отримують навички,  необхідні у житті.

        До програми зльоту входили наступні конкурси: 

Пожежна  естафета – де учасник долає стіну, далі бере два пожежних рукава,
пробігає  колоду, з’єднує рукави і  ствол,  наступний учасник одягає  бойовку і
переносить два вогнегасника,  далі двоє учасників укладають постраждалого на
ноші  і  транспортують  його  до  наступного  етапу  і  останні  двоє  учасників
повинні з двох стволів наповнити дві мішені водою; 



 

Подолання стіни

 

Прокладання пожежних рукавів



Одягання пожежної бойовки

 

Перенесення постраждалого



 

Наповнення мішеній водою із стволів

Надання першої  медичної  допомоги –  команда  вибирає  дві  картки  на  яких
вказано  пошкодження  постраждалих  (роль  яких  виконують  один  учасник  із
команди  і  представник)  решта  команди  застосовуючи  медичні  матеріали
надають практичну допомогу і евакуюють постраждалих у безпечне місце; 

  

Накладання пов’язки



  

Надання першої медичної допомоги

 

Наші медики

 Спортландія  «Разом  до  перемоги»  -  на  першому  етапі  команда  по  черзі
долають на великій кулі сидячі верхи, далі гімнастичною паличкою проводять
тенісний  шарик  обводячи  піраміди,  стрибки  через  «козла»,  потім  команда
виконує  стрибки  у  мішках,  і  найважчий  етап  за  допомогою  вудки  потрібно



спіймати умовну рибку, останній етап потрібно футбольним м’ячем поцілити у
ворота; 

 

Стрибки на кульці

 

Ведення м’ячика



 

Стрибки через козла

 

Біг у мішках



 

Рибаки

Туриська смуга перешкод – на цій дистанції команда долає наступні перешкоди
–  проходження  підвішаної  колоди,  паралельні  мотузки,  мотузки  «метелик»,
вертикальне павутиння, навішена переправа, купини, стіна, тунель, подолання
болота за допомогою дощичок; 

Перед стартом



  

Проходження підвішаної колоди

 

«Павук»



 

Паркан

 

Подолання багна по дощечках

Візитна карточка «Представлення країни» - команда на сцені за допомогою
свого таланту повинна представити свою країну, місто, організацію і показати
свою діяльність в русі «Школа безпеки»;



 

Перед виступом

 

«Візитка»

 «Newspaper» - мультимедійне представлення країни «Я прославляю свою
Батьківщину»  -  тут  команда  на  протязі  зльоту  за  допомогою  комп’ютерної
техніки готує а потім представляє на конкурс свої надбання;



 

Працюємо над газетою

 Зведені  польові  навчання -   заходи проводяться в інтернаціональних
загонів які складаються із по одному представнику від кожної команди. Метою
заходу  є  –  практичне  відпрацювання  надбаних  навичок  з  рятування  у
надзвичайних ситуаціях. 

Також були  проведені конкурси  «Міс  міжнародного зльоту» та «Містер
міжнародного  зльоту».  Пастух  Іванна  виборола  номінацію   «Міс  спорт»,
Марчук Дмитро  -  «Містер  елегантність».

 

Міс міжнародного зльоту



 

Містер міжнародного зльоту

Результати нашої команди, більше ніж скромні. Якщо в минулі роки Україна
посідала тільки перші і призові місця. У 2014 році ми вибороли лише – десяте,
обійшовши тільки Грузію і США. В особистій першості наші дівчата вибороли
три медалі: Тарасюк Ліза – І місце, Месюра Марина – ІІ місце і Стулій Марія –
ІІІ місце.

      Для  проведення  зльоту  МНС  Білорусії  надали  територію  Державного
закладу  освіти  «Ліцей  при  Гомельському  інженерному  інституті»,  який
знаходиться в  урочищі  «Боровая».  



 

Корпус де проживала наша команда

Даний  ліцей  є  соціальним  навчальним  закладом  для  хлопчиків,  які
мають  можливість  там  навчатись  з  13-14  років.  Відмінники  навчання  по
закінченню ліцею приймаються до Гомельського інженерного інституту, а також
до вузів МНС , поза конкурсом.

Учні ліцею мають можливість навчатися в сучасних умовах для майбутніх
рятувальників.  Це  комп’ютерні  класи,  спортивний  зал,  басейн,  пожежно-
спортивний комплекс, стадіон.

 

Навчальна база



 

В басейні

Всі  десять  днів  в  ліцеї,  де  жили команди,  панувала  атмосфера  дружби  і
обміну досвіду. Цьому сприяли вечірні дискотеки, вогнище дружби, співпраця.
Так на зведених польових навчаннях, команда України приймала активну участь
і  навчала інших рятувальної  справі.  А Діма Марчук був обраний керівником
першого  зведеного  загону.  Коли  діти  змагались,  дорослі  ділилися  новими
методами і формами роботи з молоддю. Міжнародний зліт – один із поширених
видів роботи з дітьми і підлітками, спрямований на пошук нових форм роботи,
міжнародному  співробітництву,  зміцненню  зв’язків  між  рятувальниками  –
пожежних і розвитку юних рятувальників в різних країнах.

Учасники  зльоту  за  ці  дні   познайомилися  з  історією  Білорусії.  Вони
відвідали  Білоруський  державний  музей  ВВВ  і  меморіальний  комплекс
«Буйничеське поле», а також зоосад в Могільові.

Відкривав  і  закривав  зліт  юних рятувальників  –  пожежних міністр  МНС
Білорусії  генерал-майор внутрішньої служби В.А. Ващенко.  Під час закриття
зльоту МНС Білорусії влаштувало для учасників і гостей справжнє свято. Тут
авіатори  МНС  свої  тренування  сумістили  з  показовими  виступами.  Вони  з
повітря  гелікоптерами  і  літаками гасили полум’я.  Рятувальники  –  пожежних
рятували людей, за допомогою різноманітної рятувальної техніки, в завалах і
пожежах, а також на воді.



Закривали  зліт  капітани  команд,  які  створили  загін  суперменів,  готових
врятувати світ від надзвичайних ситуацій. 

 

Показові виступи рятувальників Білорусії



 


