
“КСжКУА” Президиумунун 

заседаниесинин — март 2019-ж . 

№ — протоколу менен бекитилген.

Кредиттик союздардын жана кооперативдердин ортосунда СПАРТАКИАДАны
откеруунуи ЖОБОСУ

1.Жалпы жобо

1. Бул Жобо, Кыргызстандагы кредиттик союздардын жана кооперативдердин ортосунда 
ото турган Спартакиаданы уюштуруунун тартибин, спартакиадага катышуучу командалардын 
санын (составын), калыстарды тандоо, еткорулуучу спорттук оюндардын турлерун белгилее, 
сыйлоо фондунун елчемун тактоо, жецуучулерду сыйлоо ж. б. спартакиаданын 
журушунде пайда болгон бардык уюштуруучулук иштерди жургузууну аныктайт.

2. Жобону иштеп чыгууда аймактардагы кредиттик союздардан келген сунуштар эске 
алынып, мурдагы жылдарда еткорулгон спартакиадаларда жетишилген ийгиликтерди 
еркундотуу жана кетирилген кемчилдиктерди кайталабоого кецул белунду.

3. Спартакиаданы еткеруунун бирден - бир негизги максаты, Республикада кредиттик 
союздардын эмгек жамааттарынын ортосунда ынтымактыкты, биримдикти, келечектеги 
аткарылуучу алгылыктуу иштерге жалпы жамаатты багыттоо жана дени сак коомду тузууге 
болгон багыт болуп саналат.

2. вткоруунун тартиби

1. Спартакиаданы ар бир аймактардан кредиттик союздардан екул катары сунушталган 
кызматкерлерден, “ Кредиттик союздардын каржы компаниясы” Ачык акционердик коомунун 
(КСКК ААК), кредиттик союздардын жана кооперативдердин Улуттук ассоциаЦиясынын 
(КСжКУА) кызматкерлеринен турган уюштуруу комиссиясы (мындан ары уюштуруу 
комиссиясы) уюштурат жана жетектейт.

2 Уюштуруу комиссиясы спартакиада етуу датасынан бир ай алдында чогулуп, жетекчисин 
шайлап, иш белуштуруу боюнча протокол кабыл алат.

3. Спартакиада “Сарт -  Аке” менен “Тилекмат -  Аке” атында аталып, жылына бир жолу 
республикалык децгээлде еткерулет.

4. Спартакиаданы еткеруу датасы кредиттик союздардын акционерлеринин ар жылы етуучу 
жалпы чогулушунда белгиленет.

5. Спартакиадага катышууну к а а л а г а н У б и р  кредиттик союздун же аймактык 
командасынын жетекчиси, озунун командасынын толук курамынын келип -  кеткен жол 
киресин, кунумдук тамагын, жатаканасынын акысын жана башка сарпталуучу чыгымдарын 
толугу менен ездеру телейт.

3. Спартакиадага катышуучуларды сунуштоо жана аларды тактоо

1. Спартакиадага ар бир кредиттик союздун же аймактардан кредиттик союздардын 
уюшулган командалары катыша алышат.
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2. Катышуучу командалардын санына чектее болбойт.

3. Спартакиадага катышкан командалардын, спортсмендеринин жалпы техникалык 
коопсуздук эрежелерин сактоо уюштуруу, командаларды сунуш кылган тараптардын 
жетекчилерине милдеттендирилет.

3. Спартакиадага катышууну каалаган кредиттик союздардын же аймактык командалар 
спартакиада етуучу датага чейин эки жума алдын ала атайын уюштуруу комиссиясы 
сунуштаган формада, уюштуруу комиссиясынын атына арыз беруусу зарыл, (арызды КСдун 
башкармалыгынын башчысы бекитип, меер коет аймактык команданын арызына аймактагы 
КСдын чогулушунун протоколунун кечурмесу тиркелет)

4. Спартакиада етуучу датага чейин 2 жума алдын ала арыз бербеген команданы 
спартакиадага катыштырууну же катыштырбоо уюштуруу комиссиясына тапшырылат.

4. Спартакиада откерулуучу спорттук оюндардын турлеру.

- Волейбол (команда 4 -5 эркек, 1 -  2 кыз)

- Шахмат (эркектер)

- Шахмат (кыздар)

- Шашки (эркектер)

- Шашки (кыздар)

- Стол устундогу теннис (эркектер)

- Стол устундогу теннис (кыздар)

- Аркан тартыш (команда 3- 4 эркек, 1 -2 кыз)

- Эстафета (команда 2 эркек, 2 кыз)

- Таяк тартыш (жекече 2 эркек, 2 кыз)

5 . Спартакиадага катышуу взносторунун олчому.

-Шахмат командасы - 1000 сом.

- Шашки командасы - 1000 сом.

- Стол устундогу теннис - 500 сом. (ар бир катышуучудан).

- Аркан тартыш командасы - 1000 сом.

- Эстефета командасы - 1000 сом.

- Таяк тартыш командасы - 1000 сом.

- Волейбол командасы - 2000 сом.
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6. Спартакиада еткорулуучу оюндардын калыстар тарабынан бааланышы.

1. Спорттук оюндарга калыстык кылуу учун коз карандысыз калыстар курамы тузулет. Ал 
учун башка спорттук мекемеден башкы калыс чакырылат. Калыстардын калган курамы 
КСдан ар бир аймактан спортту тушунгон 2ден кызматкер, Улуттук ассоциациядан, 
компаниянын директорлор Кецешинен жана башкармалыгынан бирден кызматкер 
жалпысынан 13- 15 кишиден тузулет (жалпы калыстардын саны катышуучу командалардын 
санына жараша 13 же 15 кишиден тузулет), Башкы калыс калыстардын курамын ар бир 
оюндун туру боюнча 3 кишиден бекитип, езу такай кеземелге алат,

2. Ар бир спорттук оюндун аткарылышына карап, калыстын ар бири 5 баллга чейинки 
упай менен белгилейт.

3. Спартакиадада белгиленген спорттук оюндардын туруне ар бир командадан спортсмен 
катышуусу керек. Бул командалык биринчиликти аныктоодо негизги шарт болуп эсептелет.

4. Спортсмендер спорттук оюндарга атайын белгиленген кийимдер менен катышуусу керек. 
Бул биринчиден техникалык коопсуздукту сактоо, экинчиден калыстар баа берууде эске 
алынат.

5. Командалар ортосундагы мелдеш “чучу кулак” тартуу менен аныкталат.

7. Спорттук оюндардын турлеру боюнча женуучулерду аныктоо.

1 .Спартакиаданын журушунде ар бир калыс, ар бир спорттук оюндун турунун 
аткарылышына упай берет. Жыйынтыгында ошол спорттук оюндун турунде кайсыл команда 
канчадан упай алды аныкталат.

2 . Спартакиадада сунуш болгон оюндардын турлеру боюнча упайлардын суммасы ар бир 
команда боюнча такталып, кайсы команда спорттук оюндардын кеп туруне катышып жана 
эц кеп упайга ээ болгон команда жецуучу деп табылат.

3. Жыйынтыктоодо эки команда бирдей упайга ээ болуп калса, кимиси спорттук оюндардын 
кеп турунен биринчиликти алса, ошол команда женуучу деп табылат.

4. Калыстардын женуучулерду аныктоо жыйынына, спорттук оюнга катышкан команданын 
жетекчиси байкоочу катары катышууга укуктуу, бирок сунуш берууге укугу жок.

5. Спартакиада оюндарды баалоодо, уюштурууда пайда болгон талаш -  тартышты башкы
калыс езу гана чечет. А

8. Женуучулерду сыйлоо.

1. Спартакиадада женуучулерду сыйлоо \ фонду, спартакиадага катышуучу командалардын 
катышуу взносунун жана демеерчулердун' эЬебинен тузулет.

2. Сыйлык берилуучу орундарды аныктоо, женуучулерду сыйлоонун елчемун белгилеену 
уюштуруу комиссиясынын курамы, башкы калысты катыштыруу менен аныктайт.

3. Ар бир спортгун турунде, жекече ийгиликке жетишкен улгулуу журум, турумга ээ 
болгон жеке спортсменди аныктоо жана аны сыйлоону калыстардын, башкы калыстын 
сунушун эске алуу менен уюштуруу комиссиясы аткарат.
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“КСжКУА”нын Президиумунун 
заседаниесинин —март 2019- ж . 
№ протоколу менен бекитилген.

Кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин ортосунда “Ы р -К есе” 
кароо сынагын еткеруунун Ж О Б О С У.

1/ Жалпы жобо.

1. Бул Жобо, Кыргызстандагы кредиттик союздардын жана кооперативдердин
ортосунда еткерулуучу “Ыр -  Кесе” кароо сынагын уюштуруунун тартибин, 
сынакка катышуучу командалардын санын (составын), калыстарды тандоо, сыйлоо 
фондусунун олчемун тактоо жана жецуучуйерду сыйлоону ж.б. бардык
уюштуруучулук иштерди жургузууну аныктайт.

2. Жобону иштеп чыгууда аймактардан жиберилген кредиттик союздардын 
сунуштарын эске алып, мурдагы жылдардагы еткерулген “Ыр -  Кесе” кароо 
сынагында жетишилген ийгиликтерди еркундетуу жана кетирилген 
кемчилдиктерди кайталабоого кецул белунду.

3. Кароо сынакты еткеруунун тупкулуктуу негизги багыты -  бул, эмгек
жамааттардын арасында ынтымак, биримдикте болуп, элибиздин тарыхый бай
маданиятын жаштарга улгу катары жеткируу болуп саналат.

2. вткоруунун тартиби.

1. “Ыр -  Кесе” кароо сынагын ар бир аймактардагы кредиттик союздардан екул
болуп сунушталган кызматкерлерден, “Кредиттик союздардын каржы компаниясы” 
Ачык акционердик коомунун (КСКК ААК), кредиттик союздардын жана
кооперативдеринин Улуттук ассоциациясынын (КСжКУА) кызматкерлеринен турган 
уюштуруу комиссиясы (мындан ары уюштуруу комиссиясы) уюштурат жана
жетектейт.

2. “Ыр -  Кесе” кароо сынагы жылына бир жолу республикалык дэнгээлде еткерулет.

3. “Ыр -  Кесе” кароо сынагын еткеруу датасы, кредиттик союздардын 
акционерлеринин ар жылы етуучу жалпы жыйынында белгиленет.

4. “Ыр -  Кесе” кароо сынагына катыша турган команданын жетекчиси езунун 
командасынын толук курамынын келип-кеткен жол киресин, жатаканасын, тамагын 
жана башка чыгымдарын толугу менен езу телейт.
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3. “Ыр -  Кесе” кароо сынагына катышуучуларды 

сунуштоо жана тактоо.

1. “Ыр -  Кесе” кароо сынагына ар бир кредиттик союздан же ар бир аймактан 
командалар катыша алышат.

2. Катышуучу командалардын санына чектее болбойт.

3. “Ыр -  Кесе” кароо сынагына катышууну каалаган кредиттик союз же аймактык 
команда кароо сынак отууге белгиленген датага чейин эки жума алдын ала 
уюштуруу комиссия тарабынан атайын сунушталган формада уюштуруу 
комиссиясынын атына арыз беруусу зарыл ( арызды КСдун башкармалыгынын 
башчысы кол тамгасы жана мееру менен бекитет ип, сунушталган аймактык 
командага аймактагы КСдын чогулушунун протоколунун кечурмесу тиркелет.)

4. Кароо сынак етуучу датага чейин 2 жума алдын ала арыз бербеген команданы 
сынакка катыштыруу боюнча чечимди уюштуруу комиссиясы чыгарат.

4. Кароо сынакта аткарыла турган жанрлардын турлору.

- Улуттук аспагпардын коштоосунда жекече номер аткаруу.

- Интермедия же пародия аткаруу.

- Улуттук аспаптын бир турундо обон же куу аткаруу.

- Элдик эпостордон узунду аткаруу.

- Габышмак айтуу.

- Жадылмач айтуу.

- Хор (5 кишиден кем эмес) аткаруу.

Эскертуу: Кошумча жанрда чыгарма аткарган командага баа беруу уюштуруу 
комиссиясынын укугу.

5. “Ыр -  Кесе” кароо сынагына катышуу взносунун елчому.

-“Ыр -  Кесе” кароо сынагына катышкан кредиттик союздун командасы -  500 с.

- “Ы р -К е се ” кароо сынагына катышкаЫ аЦмактык командасы -  1000 с.

6. Кароо сынакта аткарылган жанрларга баа беруу.

1. Кароо сынакта аткарылган номерлерге баа берип, бал коюу учун кез карандысыз 
калыстар курамы тузулет.

2 Калыстар курамы 3 кишиден тузулет. Калыстыкка 1 киши кредиттик союздардын. 
•жана кооперативдердин Улуттук ассоциациясыдан, 1 киши “КСКК” ААКнун
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директорлор Кецешинин мучесунен жана 1 киши “КСКК” ААКнун 
башкармалыгынан сунушталат.

3. Кароо сынактагы ар бир аткарылган номер 5 баллга чейин бааланат.

4. Калыстар аткарылган ар бир жанрга езунче баа берет.

5. Кароо сынакта белгиленген жанрлардын турун толук аткаруу сунушталат, эгерде 
толук аткарылбаса команданын жыйынтыктоо баллы томен болуп калуусуна алып 
келет.

6. Кароо сынакка ар бир команда ездерунун музыкалык аспаптарын пайдаланышы 
керек.

7. Номер аткарууда канчалык кеп турдуу музыкалык аспаптар колдонулса, калыстар 
номерди баалодо жакшы керунуш катары баалашат. -

8. Кароо сынакта номер аткарууда катышуучулардын костюмдарына калыстар 
езгече кедул болот жана бал беруудо эске алат.

9. Калыстар ар бир аткарылган жанрдык номердин езунче баасын аныктап, 
жыйынтыгында жалпы аткарылган номерлер боюнча упайлардын суммасын 
аныктап, эц жогорку сандагы упайга ээ бблгон команданы жедуучу деп табат.

10. Жеке кредиттик союздардан же аймактык командалардан катышкан командалар 
жедуучу комаддады аныктоодо бирдей укукка ээ.

7. Кароо сынактын жецуучулерун сыйлоо.

1. Кароо сынакта сыйлануучу орундарды аныктоо, жедуучу комаддаларды 
сыйлоонуд елчемун белгилео, кароо сынакты еткерууге белунген каражаттыд 
келемуне жараша уюштуруу комиссиясы чечет.

2. Кароо сынакта жедуучу комаидаларды сыйлоодо, жанрларды аткарууда жеке 
езгочеленген аткаруучуларды сыйлоо калыстар тобунун сунушунун негизинде 
уюштуруу комиссиясы аныктайт.
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