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Щодо участі у Всеуіф 
"Теренова гра "СІЧ 
імені братів Чучупак

аїнсі кій грі 
сила і честь"

Обласні та Київська міська 
державна адміністрація

Міністерство молоді та спорку України як головний орган у систем 
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування 
реалізує державну політику у сфері національно-патріотичного вихованні 
бере активну учі.сть у підготовці тр проведенні заходів, що сприяють
збільшенню чисе, 
незалежності та 
вшанування 
територіальну ціл 

Повідомляє 
пункту 5 Плану

ьності молоді, готової до виконання обов’язку із ^ахисту 
територіальної цілісності України та спрямовані н|а 

героїв зоротьби Українського народу за незалежність і і 
сність України. і | І

|о, що Міністерство молоді та спорту України відповідно До  
дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

таї молоді на 2017 -  2020 роки, затвердженоговиховання дітеї
розпорядження КІкбініту Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 743 та 
календарного плану заходів щодо (національно-патріотичного виховання 
молоді на 2018 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 15(березня 
2018 року № 11$6, слільно з управлінням у справах сім’ї, молоді т£ спор{гу 
Черкаської обласної державної адміністрації та у співпраці з Центром 
національно-патріотичного виховання! дітей та молоді м. Луцька з 20 по (23 
вересня 2018 роі$у проводитимуть у Черкаській області (Чигиринський райрн,

Холодний Яр) Всеукраїнську гру, спрямовану (на 
боротьби Українського народу за незалежність! і

с. Буда, урочище 
вшанування героїв 
територіальну 
братів Чучупак ([(далі

лісність України, "Шеренова гра "СІЧ -  сила і несіть" імені
-  Гра).

Метою Грй є вшанування геУоїв боротьби Українського народу за 
незалежність і територіальну цілісність України, а також виховання молоді,1 на 
традиціях запорозького козацтва, воїнів Холодного яру та Української

метою залучен|ія сучасної молоді до вивчення історіїповстанської а| 
України, трали ій 'іерез духовно-культурною

державна (адміністрація !
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щ.

спадщиною, сприяння зацікавленості та бажанню виявляти національно- 
патріотичні якості в повсякденному житті.

Просимо вас розмістити інформацію про захід у засобах масової 
інформації і на сторінках структурних підрозділів у соціальних мережах 
(інформаційна довідка додається) та направити для участі у Грі делегації з 
області, а також проінформувати громадські організації, які можуть 
зацікавитися у цьому заході. - Витрати на проживання (наметовий табір), 
проїзд та виконання програми заходу з 20 -  23 вересня 2018 року 
здійснюються за рахунок організаторів. Звертаємо вашу увагу, що 
організатори не забезпечують учасників централізованим харчуванням. 

Просимо проінформувати про виконану роботу до 31 серпня.
Попередню інформацію про осіб, які бажають взяти участь у Грі 

необхідно подати до 7 вересня 2018 року на електронну адресу 
npvmms@msms.gov.ua .

Із детальною інформацією про захід, можна, ознайомитись на офіційній 
сторінці Гри у facebook за посиланням:

https ://www. facebook. com/tereni vka. s ich/
Контактна особа у Міністерстві молоді та спорту України: Олексій 

Саввін, головний спеціаліст відділу національно-патріотичного виховання 
(044-246-62-35).

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра 
молоді та спорту України
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Саввін О. 246-62-35

mailto:npvmms@msms.gov.ua


Додаток І до листа Мінмолодьспорту 
від..т^л^У'.'■£&/'У № уГ*іГУу? ,-//'У

Довідка про Всеукраїнську гру, спрямовану на вшанування героїв 
боротьби Українського народу за незалежність і територіальну 

цілісність України, "Теренова гра "СІЧ -  сила і честь" імені братів
- Чучупак

У 2016 році теренова гра "СІЧ: сила і честь’’ ім. братів Чучупак відбулась вперше.

Учасниками стали юнаки та юначки віком від 16 до 28 

років з різних куточків України.

Аналогом заходу є теренова гра "Звитяга", яка вже 

12 років відбувається у Волинських лісах у травні. Суть 

змагань полягає в визначенні кращої з двох команди в ході 

проведення 

теренової 

гри.

Завдання 

команд

заволодіти та втримати, до кінця гри, 

прапор команди супротивника. Виконання 

цієї вимоги -  перемога, якою можна 

пишатися.

Під час теренової гри сотні можуть "знищувати" гравців суперника шляхом зриву 1 

нарукавної пов’язки. Кожен "вояк" носить на руці таку пов’язку відповідного кольору 

сотні, яка є ознакою його "життя". Втрата пов’язки "вояком” означає його "загибель”.

■
 тобто супротивник має зірвати пов’язку з

руки. Зірвані пов’язки передаються до Ради 

вищих спостерігачів і по їх кількості 

визначається результат гри. При 

встановленні результатів змагань РВС 

використовує шкалу оцінки.
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СІЧ -  це більше 10 км 

сотень молодих людей 

боротимуться за "виживання” та 

перемогу. Гра відтворюватиме 

військовий впоряд та звичаї 

холодноярівських повстанців, 

дотримуючись суворих правил.

Захід проводиться з метою 

вшанування геройського чину усіх 

борців за незалежність української 

держави, пропаганди здорового 

способу життя, активного відпочинку серед молоді, популяризації дитячо-юнацького 

молодіжного патріотичного руху.

Сторінка закоду у РасеЬоок: https://www.facebook.com/terenivka.siph/
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