Navigare Necesse Est -------- Vivere Non!
Рік Морського Пластування
Сполучені Штати Америки

На Хвилях Моря До Спільної Мети!

Обіжник ч. 2 – “FAQ”
До: Проводу Станиць, Груп, Зв’язкових та Юнаків/Юначок
Албані
Бостон
Боффало
Вашінґтон
Гартфорд

Дітройт
Йонкерс
Кергонксон
Клівленд
Лос Анджелес

Ню Йорк
Нюарк
Пассейк
Рочестер
Сиракюз

Сієтл
Філядельфія
Чікаґо
Та Самітників

Агой Подруги й Друзі!
Щоб допомогти Вам та складніше вияснити програму Року Морського Пластування, ми
приготовили цей короткий список питання та відповідей.
1. Чи кожний юнак/юначка мусить брати участь в РМП?
Так, уважаємо що кожний юнак/юначка в США візьме участь в Році Морського
Пластування. Це є пластова програма 2018 року.
2. Чи кожний юнак/юначка мусить змагатися?
Ні – кожний юнак/юначка не мусить змагатися, але сподіємося що більшість з них буде
змагатися і тому заохочуємо всіх до змагу.
Ті котрі не змагаються можуть тільки здати вміліст “Морезнавство”.
Тобто, є дві рівні участи:
I. Вмілість – якщо юнак здобуде всі вимоги вмілості Морезнавства, він/вона здасть
вмілість і має право носити її відзнаку. Сподіємось що всі пластуни в краю
попробують бодай здати вмілість. Це є особиста пластова програма –де кожний
юнак/юначка сам собі здобуває цю вмілість.
II. Змагання – Будуть такі залоги (морські гуртки) в яких члени мають охоту не
тільки здати вмілість але і також виграти нагороди між змаганнями залог. Якщо
залога здобуде перше, друге або третє місце в точкуванні, то кожний член залоги
виграє нагороди згадані в першому обіжнику. Це є групова пластова програма –де
юнаки і юначки змагаються як члени залог (не особисто).
Для тих котрі почали змагатися по залогах або здавати тільки вмілість але чомусь не
могли скінчити всі вимоги, якщо вони скінчили бодай половину вимог вмілості, то вони
дістануть відзнаку РМП та сорочку (але не вмілість).
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3. Чи кожний юнак/юначка мусить бути у залозі, навіть як не змагаються?
Так – всі мусять бути у залозі, навіть якщо тільки плянують здати вмілість.
4. Кілько юнаків мають бути в залозі?
Між 7 і 13. Якщо залога має 14 членів, треба ту залогу розділити на дві залоги по 7-ро
учасників.
5. Коли треба рішити хто належить до котрої залоги?
Юнаки/юначки потребують знати їхні залоги щоб реєструватися, і реченець реєстрації є
31-го січня 2018р. Тому рекомендуємо щоб рішити членство залог до 1-го тижня січня.
6. Чи залоги мають бути мішаними родами чи тільки хлопці / тільки дівчата?
Це залежить від станиці. Можна створити залоги котрі є мішаними родами, але також
можна створити залоги котрі є тільки хлопці або тільки дівчата.
7. Чи залоги мають бути мішаними ступенями чи по ступенях?
Залоги не є по ступенях! Кожна залога має складатися з мішаних ступенів і мати
прихильників, учасників, розвідувачів та скобів/вірлиць. Склад залог мусить бути
справедливий по цілій країні.
8. Як маємо рішати хто належить до котрої залоги?
У рішенню про членство в залогах, можна брати під увагу хто хоче змагатися і хто тільки
хоче здати вмілість. Залоги можуть (але не мусять) складатися тільки з юнаків котрі
хочуть здати вмілість. Інші залоги можуть складатися тільки з юнаків котрі хочуть
змагатися. Комісія РМП перевірить склад залог закім почнемо змагання.
9. Хто провадить залогу?
Члени залоги повині вибрати “стернового” / “стернову” хто керує залогу, так як гурток
вибирає гурткового/гурткову. Стерно є українське слово на “helm.”
10. Чи можна створити залогу тільки з найстарших юнаків/юначок?
Ні – кожна залога має складатися з мішаними ступенями. Не можна мати залогу тільки
одного ступеня.
11. Хто має реєструвати учасників – впорядник чи юнак?
Юнаки і юначки мають самі себе реєструвати. Реєстраційна форма коротка й легка.
12. Коли можна реєструватися?
Після нового року, починаючи 2-го січня 2018р. на веб-сторінці www.chornomortsi.org
13. Коли треба реєструватися?
До 31-го січня 2018р.
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14. Чи буде відзнака до вмілості Морезнавства?
Так буде відзнака.
15. Чи буде індекс до вмілості Морезнавства?
Так буде індекс.
16. Хто перевіряє чи юнак досить зробив щоб дістати відзнаку РМП та сорочку? Хто
перевіряє чи юнак здав вмілість Морезнавства?
Скіпер та впорядник перевіряють чи юнак досить точок здав щоб дістати відзнаку РМП
та сорочку. Рівнож, скіпер та впорядник перевіряють знання до вмілости.
17. Чи кожний член залоги мусить бути у кожнім відео щоб змагатися?
Ні. Знаємо що час від часу не всі можуть бути у відео. Це є впорядку.
18. Які задовгі мають бути відео проєтки до змагання?
Відео проєкти мають бути короткі – лишень 2 до 4 хвилин, а не довше ніж 5 хвилин.
19. Чи юнаки/юначки мають створити відео на інших сходинах після гутірки?
Ні. Лиш одні сходини на місяць мають бути до теми РМП.
Юнаки можуть створити відео проєкти на власному часі і
можуть працювати над відео проєктами по хатах та
ліпити їхні особисті відео разом закім здають проєкт.
Вони також можуть над відео проєктами працювати після
українознавство або зібратися по хатах якщо хочуть себе
фільмувати групою. Але вони не мусять уживати другі
сходини щоб це виконати.
20. Коли залоги мають здати відео проєкти?
Реченець буде поданий в пакетах, але приблизно 2 тижні
після кінця місяця. Тобто, гутірка навіґації має бути в
лютім, а відео проєкт навіґації має бути зданий до 15-го березня 2018 р.
21. Яка є роля скіперів?
• Скіпери дають що місяця гутірки повязані з програмою РМП.
• Скіпери помагають організувати Свято Моря. Але це також нагода щоб
юнак/юначка зорганізували це як проєкт до 3-ої проби.
• Скіпери помагають організувати водні прогульки в осені. Але це також нагода
щоб юнак/юначка зорганізували це як проєкт до 3-ої проби.
• Підчас Свята Весни, скіпери будуть у булаві і поможуть виконату програму Свята.
Тому, кожна станиця мусить післати впорядників/виховників на Свято Весни щоб
допомагати юнакам.
• На загал, роля скіпера є допомогти виховникові залоги чи звязковому у виконанні
програми РМП.
22. Коли є Свято Моря?
Що року Свято Моря є 29-го квітня, і цего року буде точно 100 років від коли українські
моряки піднесли державний прапор над Чорноморською Фльотою. Вони це зробили
точно в 16.00 годині 29-го квітнп 1918р.
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23. Хто організує Свято Моря?
Свято Моря є по станицях – ціла станиця повинна святкувати як собі бажає. Думки про
святкування:
• Це нагода щоб юнак або юначка організували Свято Моря як проєкт до третої проби.
• Участь в Святі Морю є частиною змагання для залог і вони мають себе фільмувати
щоб показати що вони брали участь і показати що вони навчилися
• Новацька програма Свята Моря буде приготовлена і станиці дістануть її на перід.
• Докладніші інформації вийдуть блище дати Свята Моря.
24. Де буде Свято Весни?
Свято Весни буде на терені оселі American Boy Scouts “Heritage Reservation” не далеко
Farmington, PA. Можна більше дізнатися при веб-сторінці
https://www.lhcscouting.org/about-us/camping/heritage-reservation.
25. Чи Свято Весни або прогулька підчас літних таборів числиться до вимоги морської
прогульки до вмілості Морезнавства?
Свято Весни не числиться до тої вимоги. Водні прогульки бодай 4-5 годин на воді
числяться до вимоги. Прогульки на суші не числяться. Якщо табір включає водну
прогульку яка триває 4-5 годин, то така прогулька числиться до вмілості.

С.К.О.Б! – Доброго Вітру!

пл. сен. Дам’ян Гандзій, ЧМ
Голова Організаційного Комітету
Року Морського Пластування

пл. сен. Нестор Колцьо, ЧМ
Морський Вовк і
Голова Чорноморськоі Ради
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