Navigare Necesse Est -------- Vivere Non!

Рік Морського Пластування
Сполучені Штати Америки

Обіжник ч. 1 – “Інформатор”
До: Проводу Станиць, Груп, Зв’язкових та Юнаків/Юначок
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Агой Подруги й Друзі!
З нагоди 100 ліття історичного піднесення українського прапору на кораблях
Чорноморської Фльоти 29-го квітня 1918 року, Головна Пластова Булава (ГПБ) та Крайова
Пластова Старшина (КПС) США відзначатимуть цей великий ювілей проголошeнням 2018
Роком Морського Пластування (РМП).
Пластові Чорноморські курені (Чорноморці та Чорноморські Хвилі) приготовили виховну
програму Року Морського Пластування якa триватиме від лютого до листопада 2018 року.
1. Виховна програма Року Морського Пластування для юнаків/чок є у формі змагу між
залогами по станицях (залога є гурток морських пластунів). Новацька програма включає
вміліст “Чорноморець”, програму на Свято Моря яке відбувається 29 квітня по станицях та
програму на Свято Весни.
2. Тема Виховної Програми: Морське Пластування. Матеріали будуть доступні на веб-сайті
www.chornomortsi.org

3. Клич Року Морського Пластування – “На Хвилях Моря До Спільної Мети!”
4. Структура Юнацького Змагу: Чотири Етапи
Етап І – юнацька програма на сходинах підчас року – 30%
Етап ІІ – Станичне Свято Моря (29 квітня 2018 р.) – 15%
Етап ІІI – Крайове Свято Весни (26-28 травня 2018 р.) – 35%*
Етап ІV – Водні прогульки (вересень/жoвтень 2018 р.) – 20%
*Пластуни котрі мешкають далеко від місця Свята Весни (наприклад
Сієтл або Лос Анджелес) матимуть інакше змагання в тих самих днях.

5. Участь у РМП:
• Змагання є для кожного юнака/чки США і сподіваємо що всі
схочить змагатися
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•

Всі юнаки/чки зобов'язані брати участь. Тільки ті, котрі мають задовільне оправдання є
звільнені з програми – наприклад, з приводу медичних причин або спеціяльні домашні
обов’язки (обов'язки новацьких виховників не звільняють юнака від програми).
• Можна брати участь двома способами
i. Змагатися
ii. Здавання вмілість Морезнавства

6. Скіпери:
• Більшості станиці матимуть т. з. скіпера – члена куреня Чорноморців або Чорноморських
Хвиль котрий/а допоможе перевести сходини, Свято Моря, підготовку на Свято Весни та
водну прогульку.
• Скіпери будуть в контакті зi зв’язковими до кінця 2017 року, щоб планувати програму
сходин РМП.
7. Змагання по Залогax:
• Кожний юнацький курінь буде розділений на залоги, маючи не менше сьомеро (7) і не
більше 13 членів/ок. Якщо в залозі 14 членів/ок, необхідно їй розділити на дві по сьомеро
(7) членів/ок.
• Зв’язкові та скіпери відповідають за справедливий розподіл куренів на залоги,
припильнуючи щоб кожна залога мала подібне чилсо членів по віку і по ступeнях.
• Залоги ідентифікуються порядковим числом куреня й додатковoю буквою: а, б, в, і так
далі. Наприклад, якщо в 10-му курені дві залоги, їх звати «10-а» і «10-б».
• Якщо в курені менше сьомеро (7) членів/ок, ця клітина можe приєднатися до другого
куреня в станиці і створити залогу мішаного роду.
• Якщо станиця має менше сьомеро (7) юнаків/ок в цілості, можна приєднатися до іншої
станиці, або можна змагатися з меншою кількістю. В такому разі, точкування
справедливо відзеркалюватиме меншу пропорцію учасників.
• Новаки котрі переходять до юнацтва підчас року не беруть участi у змаганню, але можуть
брати участь у програмі.
8. Зголошення: Форма зголошення буде доступна на веб-сайті www.chornomortsi.org до
кінця 2017 року.
• Лише зголошені-реєстровані учасники мають право змагатися у програмі РМП й
отримувати нагороди у зв'язку зі змаганням.
• Приймаються зголошення до 30-го січня 2018 р. Кожний юнак/чка мусить особисто
реєструватися.
• Щоб зареєструватися, треба знати до котрої залоги Ти належиться.
• Кожному членові переможної залоги належиться нагородa (точка 14).
• Юнаки/чки котрі міняють станиці (через переселення) перед Святом Весни будуть
оцінені як члени нової залоги. Ті, котрі міняють після Свята Весни будуть оцінені як
члени тої залоги до котрої він/вона належив/ла на початку року.
9. Вміліст “Морезнавство”: одно-разова вмілість підчас РМП.
• Юнаки/чки котрі беруть участь в програмі матимуть можливість
здати нову, одно-разову вмілість п. н. “Морезнавство”
• Вмілість складається з семеро (7) тем – Морське Пластування,
навіґація/пілотаж, спів, морські вузли, День Моря, роди суден й
практичне морське пластування.
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10. Етап І – Юнацька Програма на сходинах підчас року:
• Щомісяця зв’язкові та юнаки/чки отримуватимуть інформаційні пакети до певних тем:
i. Лютий – Морська Навіґація
ii. Березень – Морські Пісні / Вірші та Морське Пластування
iii. Квітень – Морські Вузли й День Моря
iv. Травень – Роди Суден
v. Липень/серпень – нема теми (табори)
vi. Вересень/жовтень – Морська Прогулька
• Oдні сходини на місяць будуть присвячені змаганню РМП.
• Щомісячні інфо-пакети включатимуть: програму сходин, інструктаж теми і вказівки до
здавання проєкту – який буде оцінений точкуванням.
• Скіпери допоможуть юнакам з матерiалами.
• Юнаки/чки мають здати місячні проєкти-завдання у формі відео запису, у якому кожен
член залоги бере участь/виступає, доказуючи про добре вивчення теми. Записвиконання відео проєкту може відбутися на сходинах або у власному часі.
• На веб-сторінці РМП появляться висліди найкращих 5 залог, котрі заслужили свої місця з
приводу найвищого точкування. Їхні проєкти/відео також будуть поміщені на сторінці,
як взірці відмінних робіт.
• 30% точкування приділена щомісячним проєктам.
11. Етап ІІ – Станичне Свято Моря 2018
• У неділю 29 квітня 2018 р. припадає рівно 100 років від історичного піднесення
українського прапора над Чорноморською Фльотою.
• Кожна станиця повинна відзначити цей важний день. Святкування Дня Моря може бути у
різних формах - на приклад пластовий апель або прогулька до воєнного корабля.
Новацька програма включає одно-годиннe святкування Свята Моря.
• Залоги мають приєднатися до підготовки станичного Свята.
• Планування та переведення Святa Моря може числитися як проєкт до III проби.
• Відео Свята Моря має показати, що члени залоги брали участь у відзначенні Свята Моря
та розуміють його вартість в історіі України.
• 15% точкування приділена участі у Святi Моря.
12. Етап ІІІ – Юнацьке Свято Весни 2018
• Свято Весни є частиною РМП і враховується в точкування.
• Треба бути реєстрованим учасником РМП, щоб брати участь у Святі Весни.
• Змагання на Святі Весни включає конкуренцію місячних тем і дасть юнацтві нагоду
показати ширше знання цих тем.
• Крайове Свято Весни відбудеться 26-28 травня 2018р. на терені оселі «Heritage
Reservation Boy Scouts of America campgrounds» у Farmington, PA.
https://www.lhcscouting.org/about-us/camping/heritage-reservation
• Ті пластуни, котрі не зможуть прибути на крайове Свято Весни через те, що мешкають
далеко від місця свята матимуть можливість створити свою власну програму на підставі
місячних тем, і перевести її на свойому терені. Сподіваємося, що їхня програма буде на
рівні крайового Свята – тобто, що вона дописатиметься якістю і зусиллям.
• 35% точкування приділена Святi Весни.
13. Етап ІV – Водні прогульки
• У вересні або в жовтні, кожна залога зобов'язана перевести водну прогульку: на канойках,
каяках або інших човнах, на річці, озері або морю їхної околиці.
• Прогулька може бути одно- або дво-денна.
• Залоги можуть спільно відбути прогульку.
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Залога здасть відео-завдання показуючи, що юнаки/чки добре знають правила безпеки
та поведінки на воді.
Планування і переведення прогульки числиться до III проби.
20% точкування приділена цій осінній прогульці.

14. Вимоги до участi й здобування нагород:
• Необхідно бути реєстрованим при залозі до 31-го січня 2018 р., щоб брати участь в Році
Морського Пластування.
• Зареєстровані учасники котрі закінчуть чотири (4) із семеро (7) тем а саме: Морське
Пластування, навіґація, спів, вузли, День Моря, роди суден, і морська прогулька:
i. Отримають сорочку Року Морського Пластування
ii. Отримають і матимуть право носити відзнаку Року Морського Пластування
• Зареєстровані учасники котрі закінчуть всі сім (7) тем, отримають вмілість Морезнавства
і матимуть право носити її відзнаку
• Члени залог котрі здобудуть 1-ше, 2-ге i 3-те місця отримають спеціяльну відзнаку РМП
яка відзеркалює їхнiй статус, i також виграють особисті нагороди:
i. 3-тє місце: приладдя до підводного плавання (маску та сноркел) для кожного
ii. 2-ге місце: прогулькa на сплав по порогах (white water rafting) для кожного
iii. 1-ше місце: повна оплата Морського табору для кожного (коли він/вона вже дійде
до відповідного таборового віку)
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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