
 

«Тымныы кыһын Саха сириттэн саҕаланар” -  фестиваль чэрчитинэн 

«Сылаас тыыннаах – өбүгэ таҥаһа» 

куйаар ситиминэн ыытыллар  күрэх тосхоло. 

 

Тэрийээччилэр: Дьокуускай куорат култуураҕа уонна духуобунай салаата, 

МБТ “Уокуруктааҕы Норуот айымньытын киинэ” , Дьокуускайдааҕы “Арчы 

Дьиэтэ” духуобунай култуура киинэ. 

Ыытыллар кэмэ: Сэтинньи  15-28   күнүгэр диэри ыытыллар.  

Куйаар ситимэ: @archy_jiete_konrurs инстаграм страницатыгар. 

Түмүк: сэтинньи  30  күнүгэр тахсар. 

Күрэх сыала –соруга: 

- Төрүт үгэстэри харыстааһын уонна сайыннарыы; 

- Саха  кыһыҥҥы таҥастарын төрүт ииһин тарҕатыы; 

- Айар дьоҕуру сайыннарыы; 

- Төрүт иис ньымаларын ыччакка тиэрдии; 

 

 Күрэххэ кыттыы: 

 Күрэс  3 анал бөлөҕүнэн ыытыллар. (дьүүллүүр сүбэ кыттааччылары 

арааран сыаналыаҕа) :  

1 бөлөх - Уран тарбахтаах о5олор; 

2 бөлөх - Иис эйгэтигэр саҥа дьарыктанан эрэр иистэнньэҥнэр; 

3 бөлөх - Норуот маастардара 

 Кыттааччы  сэтинньи  28 күнүгэр диэри сайаапканы түһэриэхтээх.  

 Күөн-күрэскэ кыттыы сааһынан хааччахтаммат 

 

Күрэх ирдэбилэ: 

 Күөн-күрэс 3 көрүҥүнэн ыытыллар. Кыттааччы ханнык көрүҥҥэ кыттарын 

бэйэтэ талар. 

1 көрүҥ -  Өбүгэлэртэн хаалбыт таҥастар: түүлээх истээх эр киһи, дьахтар 

сонун, бэргэһэтин, этэрбэһин, үтүлүгүн, моойторугун арааһа; 

2 көрүҥ - Үгэс буолбут кыһыҥҥы саха танаһа (бэйэ тикпит сахалыы соно, 

бэргэһэтэ, этэрбэһэ, үтүлүгэ, моойторуга) 

3 көрүҥ - Аныгылыы тигиллибит куннэтэ кэтиллэр кыһыҥҥы саха таҥаһа 

(бэйэ тикпит сахалыы соно, бэргэһэтэ, этэрбэһэ, үтүлүгэ, моойторуга) 

Кыттааччы чопчу биир эрэ көрүҥҥэ ( үтүлүгүнэн дуу, бэргэһэтинэн дуу) 

кыттар  бырааптаах. 

• Кыттааччы    күөн күрэс хайысхаларыттан биири, эбэтэр хаһы да  талан 

ылан кыттара көҥүллэнэр. 

 

 



 

 Кыттааччы сахалыы кыһыҥҥы таҥаһын кэтэн (иннинэн, кэннинэн, 

ойоҕостуу) хаартыскаҕа  түһэрэн, таҥаһы толору ырытан суруйан 

кыттар, толору аатын, сааһын, хантан сылдьарын суруйан 89142719343 

ватсап нүөмэригэр биитэр аrchy_jiete@mail.ru  электроннай почтатыгар 

сэтинньи   28  күнүгэр диэри ыытар.  

 Хас биирдии хайысхаҕа  кыттыыга киирии: 200 солк. 

Дьүүллүүр сүбэ: 

Дьүүллүүр сүбэ норуот маастардарыттан, идэтийбит иис 

үлэһиттэриттэн үлэлиэхтэрэ. 

Бастыҥ үлэлээхтэргэ көрүҥ аайы 1,2,3 - Үрдэл, анал ааттар, сыаналаах 

бириистэр ананыахтара, хас биирдии кыттааччыга туоһу сурук бэриллэр. 
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ВНИМАНИЕ !!! ONLINE – КОНКУРС 

«Согретый теплом – одежда предков» 

 

    Конкурс проводится в рамках республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» с 15 по 28 ноября 2021 года на платформе Instagram: 

аrchy_ jiete_ konkurs. 

Организаторы: Управление культуры и духовного развития ОА г.Якутска, 

МБУ «Окружной центр народного творчества», ЦДК «Арчы Дьиэтэ». 

Цели проведения: 

- популяризация национальной зимней одежды народов проживающих на 

территории Якутии; 

- выявление и поддержка молодых мастеров; 

- сохранение и развитие  направлений по пошиву национальной  одежды; 

Требования: 

Конкурс  проводится по 3-м направлениям (по выбору участника и 

можно одним предметом одежды н-р: рукавица, шапка) 

1 направление  - «Одежда предков» - мужская, женская, детская 

одежда, отдельные элементы одежды: шапка, рукавицы, шарф, пояса и 

др. 

2 направление - Традиционная зимняя одежда (пальто, шуба, шапки, 

рукавицы и т.д) 

3 направление - Современная, повседневная одежда в этническом 

стиле. 

Возрастных ограничений нет. 

Участие в конкурсе оценивается  по 3 –м возрастным группам: 

 1 группа -  Юные мастера 

2 группа -  Мастера - любители 

3 группа - Народные Мастера.  

 

Организационный взнос оплачивается за каждое направление – 200 рублей. 

Награждение: В связи со сложившейся эпидемиологической ситуации 

конкурс, награждение участников проводится online, грамоты, дипломы 

номинантов, сертификаты отправляются в электронном виде, призы 

лауреатов и номинантов вручаются доверенным лицам участников. 

Присуждаются: по всем направлениям - грамоты (1,2,3 степени), дипломы 

номинантов, сертификаты всем участникам. 

Заявки принимаются в электронном варианте аrchy_jiete@mail.ru или  по 

тел. 89142719343 до 28 ноября, с указанием ф.и.о., возраст, род занятий, из 

какого района, города. Участник может подать заявку на любое направление, 

по своему усмотрению, прикрепив фотографию (с разных сторон) с 

описанием зимней одежды. 
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