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Киришуу. Бука тартыш ойуну байыркы
куч ойундарынын бири катары ойнолуп келген. Куч сыноо катары букалар менен тартышып келген балбандар болуп, ойундун аталышы ушундан улам таркалып келе жатат.
Кийинки учурларда эки балбан бирин бири
тартып куч сынашып келишет. Учурда буканын ордуна авто унааларды тарткан балбандарды керуп журебуз. Бул ойунга атайын
эреже иштеп спорт катары кетеруп чыгуу
учурдун талабы болбостон аны енуктуруу
кейгей маселелердин бири[2, 5].
Дене тарбия тузумунде (системасында)
жаштарга атуулдук тарбия беруунун натыйжалуулугун жогорулатууда, анын ичинде
КР нын мектеп, жогорку окуу жайларынын
жаштарынын арасында, улуттук оюндарды
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каражат катары пайдалануу жакшы натыйжа
берери кYмeн калтырбайт. Ошону менен эле
бирге “бука тартыш” ойунун спорт катары
кайра жаратуу зарылчылыгы бар[1, 4].
Кыймылдуу ойундардан бука тартыш ой
унун спорт катары пайдалануу менен алардын атаандаштык жактары, дене сапаттарынын eсYYCYнe тийгизген таасири, алардын
дYЙнe таанымында спорт катары кабылданышы, ден соолукка болгон негизги таасири
сыяктуу негиздерди мантиктик, демографиялык, жактарын эске алуу менен улуттун маданиятынын тYп нускалыгы изилденмекчи.
Бука тартыш ойуну менен машыгуу балдардын кыймылдык жана психологиялык сапаттарын eнYктYPYY менен бирге, ден соолукту
чьщдоого керектYY кeнгYYлeрдY берери каралат [5, 6].
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М аксаты. Аталган темадагы илимий
макаланын максаты бука тартыш ойунуна
эрежелер жана классификация иштеп чыгуу.
Ойунду мектеп жашындагы жана жаш уландар арасында жайылтуу менен улуттук оюндардын баалуулугун кецейтYY.
М атериалдар жана усулу. Аталган
теманын негизги усулдары улуттук “бука
тартыш” ойунуна мектептерде жана жогорку окуу жайлардын жаштарынын арасында
эксперимент жYргYЗYп, окутууну байкоо.
Ошондой эле ал ойундарды окутуу, республикабыздын мектептеринде дене маданият
тYЗYMYндe пайдалануусун изилдее. Биз бул
эмгекти жогорку окуу жайлардын биринде
кеп жылдан бери улуттук ойундар бойунча
эмгектенип жана окутуп келе жаткан адистер катары мектептерге ЖОЖго окутууну
сунуштоо. Окутуу усулдарын иштеп, атайын
эрежелер жана классификация TYЗYY[7].
Изилдеенун ж ы йы нты гы ж ана талкулоо. ИзилдeeнYн жыйынтыгы. Мектептерде
дене маданияты сабактарында бука тартыш
ойунун дене маданияты каражаты катары
пайдалануу. Дене тарбия мугалимдерине ал
ойундардын эрежелерин YЙрeтYY жана окуучуларга ар кандай децгээлдеги мелдештер
eтYY. Ал ойундарга тYрмeкчeлeр (классификациялар) TYЗYY. Эл аралык децгээлде ойноо
эрежелери иштелип чыгуу, ТYрктeш элдерге
жайылтылат. Улуттук ойундардын комплекс
спартакиадалары же манасиада ойундарынын программалары байыйт.
Бука тарты ш ойунун эрежеси. Ойун
тегиз чeптYY майдандагы аянтчада, спорт
залда, спорт бeлмeлeрдe, ачык жердеги жер
аянтчаларда eтYлeт. Мелдештерге дарыгерлердин уруксаты менен атайын билдирYY
менен катыша алышат. Бука тартыш ойуну
^ ч , кYч ылдамдыгын жана чыдамкайлыкты гана eстYрбeстeн, чыгармачылык ойду
eстYрe турган кызыктуу ойун. Мелдеш эки
TYPДYY болот. Биринчиси абсалюттук жеке
мелдеш болуп буга жашы салмагы чектелбейт. Экинчиси салмактык тYркYмдeр менен
катышуу. Мында 60, 80 жана 90 кг жогору
салмактагы балбандар катышышат. Мелдеш
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жааттык болуп eтYШY мYмкYн. Жааттын
бYTYMY 3 киши + 1 белендеги (запастагы)
балбан болуш керек.
Ойун узундугу 6 м туурасы 3 м келген аянтчада eтYлeт. Аянтчаны ортодон
бeлгeн TYЗ чийин чийилет. Ар бир ойунчуга
чYЧYкулак аркылуу eз аянтчасы аныкталат.
Балбан eз талаасында гана турат. ЧYЧYкулак
уткан балбан eз арканы, же тасмасы менен
чыгат. Аркан же тасма YЗYлбeй турган бышык материалдан жасалат. Асфальталган же
бетондолгон айантчаларда мелдеш eтYYгe
болбойт. Айантча санитардык талапка жооп
бериши керек.
Балбандардын кийими жана аркан,
тасмасы. Балбан спорттук кийим киЙYYCY
тийиш. Аркан жана тасмасы зым аралашпаган таза пахта, жYн же синтетикалык материалдардан жасалышы керек. Тасманын
узундугу 4 м болуп эки учу байланган абалда
болот. Бутунда спорттук такасыз спорт бут
кийим.
Колунда манжаларын толук жаап турган
жука мээлей кийет. Тизесине тизе каптаыч
киЙYYCY зарыл.
Мелдештин эрежеси. Мелдеш 6х3 м
айантчада eтYлeт. Айантча даана TYЗ чийимдер менен чийилет. Айантчанын ортосунан бeлYнгeн сызык болуп, балбандар ушул
чийимдин эки жагында жайланышат. Арканды балбандар желкесине салып, колтугунан
eткeзYп эки жакты карап турушат. Эки балбандын абалы ортоцку TYЗ сызыкта бирдей
болушат. Калыстын ышкырык менен бер
ген белгисинен кийин эки балбан эки жакка
тартуу аракетин жасашат. Ким ортоцку сызыктан каршылашын eткeрe тартса ал таза
жецишке жетет. Мындай балбанга 2 упай
берилет. Эгер балбандар бирин-бири тарта
албай калса тец чыкты деп эсептелинет. Бул
учурда эки балбанга 1 упай берилип тен чыкты болот.
Калыстар балбандардын аракетине ылайык (чийинден денесинин жарымы eтсe 1
упай, колу жерден YЗYлсe 1 упай) берип,
упайды кeп топтогон балабан упай менен
жецишке жетет. 2 балбандын упайлары бирВестник
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3. Спорттук наамдар
3. 1. Эл аралы к спорт чебери
Эл аралык спорт чебер, эл аралык мелдеште eзYHYн салмагында 1 орунду ээлеген
балбанга ыйгарылат. 5 кем эмес мамлекет
катышуусу керек, же эл аралык мелдеште
эки жыл катары менен 2 - орунду ээлеген
балбанга ыйгарылат.
3.3. Эмгек сицирген спорт чебер, 5
жолу эл аралык мелдеште чемпион болгон
балбанга ыйгарылат. 5 кем эмес мамлекет
катышуусу керек. Же эл аралык мелдеште 5
жолу катары менен 2 орунду ээлеген балбанга, же eлкeнYн биринчилигинде 5 жолу ката
ры менен жецген балбанга ыйгарылат.
3.4. Спорт чебери.
Спорт чебери наамды, eлкeнYн расмий
биринчилигинде же спартакидада, же манасиадада eзYHYн салмагында 1 орунду ээ
леген балбанга ыйгарылат. 7 кем эмес жаат
же eзYHYн салмагында 7 балбан катышуусу
зарыл. Же эки жыл катары менен ушул эле
шартта 2 орунду ээлeeсY зарыл. Унверсиадада 4 жыл катары менен жецген балбанга
берилет.
3.5. Спорт чеберине талапкер. Спорт
чеберине талапкер наамын eлкeнYн бирин
чилигинде 7 жаат катышкан мелдеште 3
1. Бука тарты ш ойунунун бирдиктуу
орунду eзYHYн салмагында ээлеген балбан
тYpмeкчeсY (классификациясы)
1.1.
Бука тартыш ойунунун бирдикт^ га, же унверсиадада биринчи орунду жецген
балбанга берилет.
тYрмeкчeсYнyн масаты:
Кыргыз Peспyбликасынын атуулдарын,
4. Спорттук разряддык елчемдер жана
бука тартыш мeнeн машыккандарга, улутталаптар
тук спорт бука тартыш оюнунан спорттук ар
4.1.
Бука тартыш ойунунан тeмeнкYдeй
кандай даражаларды толтуруу жана улуттук
спорттук разряддар берилет:
спортко кызыгуусун жогорулатуу.
4. 2. Биринчи разряддагы спортчу (1Р); eлкeнYн биринчилигинде 4 орунду ээлегн
2. Милдеттери:
балбанга.
1. Атуулдарды патриоттулука жана
Экинчи разряддагы спортчу (2-Р); Обспортту CYЙYYгe тарбиялоо.
ластык мелдештерде чемпион болгон бал2. Спорттук кeрсeткYчкe жeтYY YЧYH
бандарга.
спорттук eлчeм талаптарды аткаруу, спортYчYнчY разряддагы спортчу (3-Р). Обтук наамдарды жана разряддарды бeрYY.
ластык мелдештерде 2-3 орунду ээлеген бал3. Бука тартыш оюнун атуулдар арасынбандарга.
да жана Peспyбликанын чeгиндe эл аралык
дeцгээлгe жeткирYY.
дeй болсо, e3 ара тартышуусу каралат, 3 тeн
кeп балбандардын упайлары бирдeй болсо,
таза жeциши ^ п болгон балбан артыкчылык алат, бул кeрсeткYЧY бирдeй болсо, убакытты Yнeмдeгeн балбан артыкчылык алат.
Мeлдeштe кайсы балбан кeп упай топтосо
ошол балбан жeцишкe жeтишeт.
Жаатык мeлдeштeрдe кайсы жааттын
упайы кeп болсо ошол жаат жeцишкe жeтeт. Эки жааттын упайлары бирдeй болсо,
жeциш 90 кг жогору салмактагы балбандар
дын жeциши эскe алынат. Эгeр 3 жааттын
упайлары бирдeй болсо, артыкчылык 90 кг
жогору салмактагы балбандардын жeциши
каралат, бул кeрсeткYч бирдeй болсо, артык
чылык 80 кг балбандардын жeциши каралат,
бул да бирдeй блсо 70 кг чeйинки балбан
дардын кeрсeткYЧY каралат. Бул да бирдeй
болсо, 70 кг чeйинки балбандар тартышып
аныкталат.
Ошондуктан бул балбан “бука тартыш”
ойунуна катышып жeцип чыккандарга
1-eспYPYмдeр разрядынан эл аралык мeлдeштин чeбeри дeгeн наам бeрYY тYрмeкчeлeрYн
(классификациясын) иштeп чыктык жана
дeнe тарбия мeкeмeлeринe сунуш кылабыз.
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0спYPYмдep разряды
• Биринчи разряддагы eспYPYмдeр
спортчусу (1-JP); Райондун биринчилигиндe
жeцип чыккан балбанга
• Экинчи
разряддагы
eспYPYмдeр
спортчусу (2-JP); Райондун биринчилигиндe
2 орунду ээлeгeн балбандарга.
• YчYнчY разряддагы
eспYPYмдeр
спортчусу (3-JP). Райондун биринчилигиндe
3 орунду ээлeгeн балбандарга.
3. Спорттук наамдар жана разряддар
мeлдeштин алкагына жараша бeрилeт. М:
мeлдeштин тиги жe бул кeцдигиндe бeлгилYY
оорунду ээлee.
4. Салмактык тYркYMYндe, жаат бYTYмYндe тиги жe бул мeлдeштин алкагында
бeлгилYY оорунду ээлee.
5. Наамдарды жана Разрядды беpYYдeгY жаш eзгeчeлYKTYK талаптар
Спорттук наамдар:
• Эл аралы к спорт чебер. Эл аралык
мeлдeштeрдe eзYHYн салмагында тийиштYY
оорунду ээлeгн балбанга 19 жаштан жогорку
спортчу балбандарга.
• Эмгек сицирген спорт чебер. Эмгек
сицирген спорт чeбeр eзYHYн салмагында
тийиштYY орунду ээлeгeн балбанга 19 жаштан жогорку спортчу балбандарга.
• Спорт чебер. Спорт чeбeр наамы 19
жаштан жогорку спортчу балбандарга.
• Спорт чеберге талапкер. Спорт чeбeргe талапкeр 15-19 жаштан жогорку спортсмeн балбандларга.
1-разряд:
• Peспyбликалык мeлдeштeрдe 1 орунду ээлeгeн мeктeп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка бeрилeт;
• Областтык, Бишкeк жана Ош шаарларындагы мeлдeштeрдe 2 жыл катары мeнeн 1-орунду ээлeгeн балдар арасында 16-18
жашка бeрилeт
2 - разряд:
• Peспyбликалык мeлдeштeрдe 2 орунду ээлeгeн мeктeп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка бeрилeт;
- 69 -

• Областык, Биштек жана Ош шаарларындагы мeлдeштeрдe 1-2-орунду ээлeгeн
мeктeп жашындагы балдар арасында 16-18
жашка бeрилeт.
3-разряд:
• Peспyбликалык мeлдeштeрдe 3 орунду ээлeгeн мeктeп жашындагы балдар
арасында 16-18 жашка бeрилeт;
• Областык, Биштек жана Ош шаарларындагы мeлдeштeрдe 3 - орунду ээлeгeн
мeктeп жашындагы балдар арасында 16-18
жашка бeрилeт;
• Райондук жана шаардык мeлдeштeрдe 1- орунду ээлeгeн мeктeп жашындагы 16
18 жаштагы балдарга бeрилeт.
0спYPYмдep разряды
1. 0спYPYмдep разряды
• Областык мeлдeштeрдe 1- орунду ээлeгeн 10-17 жаштагы балдарга бeрилeт.
• Райондук жана шаардык мeлдeштeрдe эки жыл катары мeнeн 1 орунду ээлeгeн
10-17 жаштагы балдарга бeрилeт.
2. 0спYPYмдep разряды
• Областык мeлдeштeрдe 2- орунду ээлeгeн 10-17 жаштагы балдарга бeрилeт.
• Райондук жана шаардык мeлдeштeрдe 1- орунду ээлeгeн 10-17 жаштагы балдар
га бeрилeт.
3 - 0спYPYмдep разряды
• Райондук жана шаардык мeлдeштeрдe 2-3- орунду ээлeгeн 10-17 жаштагы бал
дарга бeрилeт.
• Дeнe тарбия жаамааттарында 1- орун
ду ээлeгeн 10-17 жаштагы балдарга, 10 тем
эмeс мeлдeштeргe катышкандарга бeрилeт.
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1. Илгeрки ата бабадан калган, айрым
бир улуттук ойундардын ичинeн бука тартыш ойунун спорт катары кайра жаратуу зарылчылыгын бeлгилee кeрeк.
2. Бука тартыш ойунуна иштeлип чык
кан эрeжe, классификацияны КР спорт агантиги мамлeкeттик дeцгээлдe спорт катары
дeн соолукту чыцдоо, сeргeк жашоо YЧYн
пайдаланууну сунуштайт.
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