Navigare Necesse Est -------- Vivere Non!
Протокол церемонії на честь дня Чорного Моря
Збірка Перед Маштами на кораблі
[або церемонія в станиці]

Базові матеріали /реквізити, необхідні для церемонії: (гляди: вкладення 1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ролі:
•
•
•

Прапор Чорноморської Фльоти
Американський прапор
Український державний прапор
морський ґонґ
машт або шнурок і шків для піднесення прапора
свисток босуна
капітаньська шапка
Почесні хорунжі , одягнений як матроси
крізь, де це можливо, вивісити ряд морські сигнальні прапори
Капітан – станичний або скіпер прогульки
І-ий Асистент – бунчужний
ІІ-ий Асистент - писар

1. Перший Асистент скликує збірку перед маштами. Струнко!
2. Найстарший пластун на збірці свистить з свистком ‘босуна’ та Капітан входить під сигнал свисту
‘босуна’.
3. Перший Асистент оголошує:

Відкриваємо нинішну морську ювілейну станичну збірку на честь "Свята Моря" пл.кличем СКОБ!
і Агой!
(Юнацтво відповідає СКОБ! Агой!)
4. Перший Асистент промовляє:
“2-гий Асистент: до відчитення наказу виступити!”

5. Другий Асистент відчитує Святочний наказ
“Пласт Українська Скавтська Організація - Ювілейний НАКАЗ День Моря.”
6. Перший Асистент:
“Спочинь!”
7. Другий Асистент Читає Наказ:
Цього року відсвятковуємо Рік Морського Пластування з кличем “на хвилях моря до спільної
мети.”
В продовж історії України, Чорне Море завжди відогравало важну ролю у розвитку українського
народу. Тому ми сьогодні зійшлися святкувати “День Моря.”
Сто років тому, 22 січня, 1918 року, Україна проголосила свою незалежність (Declaration of
Independence) від комуністичні Росії. Внутрішна війна (civil war) вибухла між силами котрі
підтримували комуністичну владу в Москві, і демократиичним урядом Української Народної
Республіки (УНР) [Ukrainian National Republic].
Зовсім не зрозуміло, в той час, які сили виграють. Комуністи сильно закріпилися в Криму та
контролювали важливу частину збройних сил України - її флоту. Хоч велика кількість офіцерів
були Росіяни, більшсть матросі були Укранці.
Українські моряки/матроси, а не офіцери, вирішили долю Чорноморської фльоти. Вони змусили
командира фльоти, адмірала Сабліна, оголосити що весь флот буде плавати під прапорами
нового уряду Української Народної Республіки. Адмірал Саблін офіційно оголосив весь
чорноморський флот флотом УНР, та наказав урочисто підняти українського прапора.

В год. 16. Флягманський корабель Чорноморської фльоти, лінійний корабель «Юрій
Побідоносець» з наказу командуючого фльотою підніс сигнал: «Фльоті підняти український
прапор!». Опали більшовицькi червоні плахти. На кораблів почулася команда: «Стати до
борту!».
СКОБ! - Доброго Вітру!

Капітан

Другий Асистент

8. Перший Асистент: Цілість- Струнко! Хорунджі – виступити до підвищення прапорів !
(Хорунджі виступають.)
«На прапори глянь - і гюйс[hoist] - Український прапор піднести!».
[Піднести Український, Американський і Чорноморські прапори]

[Почати дзвеніти 8 комплектів двох дзвонів ("Ding-ding"), щоб представити 4 годину вдень, коли
піднесли Український державний прапор УНР і прапор Чорноморської Фльоти]

9. Капітан проголошує : "Вітаю Чорне Море! - Ти все був і будеш нашим!"

10. Перший Асистент: “Струнко – до борту. На прапор глянь.”
Усі співають: Укаїнський Гимн “Ще не вмерла Україна”
11. Перший Асистент: “Слово Капітана” (гляди: вкладення 2)
12. Перший Аситент: “Струнко” Звітує капітанові: Пане капітане, зголошую успішне переведення
Свята "ДНЯ МОРЯ". Станиця готова до закриття свята.
13. Капітан: прошу перевести розхід під кличем “Слава Україні !”
14. Перший Аситент: “Слава Україні !”
Юнаки віповідають "Героям Слава"
15. Перший Асистент: СКОБ!
Юнаки відповідають: Сильно-Красно-Обережно-Бистро!
16. Перший Асистент: Станиця - РОЗХІД!

вкладення 1 [Attachment 1]
Запропоноване обладнання для церемонії в пластові станиці [<$100 для церемонії]

(Suggested Equipment and accessories for Ceremony [Stanytsia])
Прапор Української Чорноморської Фльоти

https://www.flagsimporter.com/8ft-aluminum-pole-ball?gclid=Cj0KCQjwuzVBRDkARIsALkZAdlOmtSSsXSyLR1uER7zdvkMZOvEVuKwS7jZBoO_BCFfxajX9JYPJcaAu14EALw_wcB
8ft Aluminum Flag Pole (Ball Top)
$29.95
АБО шківу [pulley] для піднесення прапора

Clothesline pulley system [plus clothesline/rope to hoist Black sea flag
$5. Attach to ceiling of gymnasium/room for flag hoisting
Простий шків [pulley] для білизни буде досить для церемонії підняття
прапора. Все, що потрібно, - це шків, який може бути прикріплений до
будь-якого променя [beam] на, або біля стелі

GONG.[ Ґонґ -також називаєтся "ринда"]

6" Brass Ship Bell - Nautical Bells
Amazon: $20

Boatman [Bosun] Whistle $8.99
https://www.armynavypx.com/Rothco-Boatman-Whistle-p/RTC-10372.htm?gclid=Cj0KCQjwuzVBRDkARIsALkZAdm7_67zShjuhHfW0NBuDivFxv0Vl86M_C3w9cK2kmLZznkMiFwd_MgaAi5_EALw_wcB

вивісити Морські сиґнальі прапори [щоб прикрасити церемонію]
Nautical Signal Flags: $37

https://www.amazon.com/dp/B001HZXWSO/ref=asc_df_B001HZXWSO5419634/?tag=hyprod20&creative=394997&creativeASIN=B001HZXWSO&linkCode=df0&hvadid=179364768625&hvpos=1o2&h
vnetw=g&hvrand=11595240857376115717&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocin
t=&hvlocphy=9061285&hvtargid=pla-305315064449

Breeze Maritime Signal Flags - 40 Different Decorative Flags Over 40 Feet Long - Easy to Display

http://lachloeboutique.com/wp-content/uploads/2016/05/Captain-Sailor-Hat-6.jpg
$14

вкладення 2 [Attachment 2]

Слово Капітанa Свята Моря:
Чому події 1918 року важливі сьогодні для нас - українців та пластунів?

Події 1918 року можна порівняти з тими, що відбувалися під час Американської революції, про які
ви всі знаєте, коли одна третина населення підтримувала Англійського короля, друга третина - була
нейтральною, і лише одна третина боролася за незалежність від англійської монархії.
В Україні у 1918 році ситуація була багато більше скомплікована як підчас Американської революцї.
У цей період велика кількість конкуруючих політичних сил боролися за контроль над долею України.
Bсі ці партії брали участь у Першій світовій війні. У той же самий час відбулися дві громадянські
війни [civil wars] - в Росії та Україні, також тоді як кожен уряд пережив політичну революцію та
формування серії нових урядів. Слово «хаос» не може повною мірою описати швидкі зміни ситуації
в Україні на весні 1918 року.
Українськй уряд опинився в дуже важкій ситуації, оскільки намагалася звільнитися від імперської
Росії на тлі російської революції та Першої світової війни. Майже щомісяця змінювалися альянси i
кордони, а території переходили від однієї держави до іншої.
На початку Першої світової війни Чорноморськa фльота була частиною імперської російської
фльоти, причому переважна більшість офіцерів були росіянами, як i в той час, більшість матросів
були українцями. Ніхто не знав - ні офіцери, ані матроси - кому присягнути свою льояльність новому більшовицькому уряду, незалежній Українській Народній Республіці, чи білогвардійцям?
Порівнямо події в Криму в 2014р., коли Росія нелегально окупувала та приєднала Крим до себе.
Тоді більшість Чорноморської фльоти України перейшла на бік Росії. На відміну від дій 2014 р.,
хоробрі українські моряки вирішили підтримати новостворений демократичний уряд УНР 29 квітня
1918 р.
Держава не може довго існувати, та обороняти свої кордони та суверенітет без армії і фльоти. День
29 квітня став важливим і визначальним моментом у ствердження суверенітету України. Саме тому
ми сьогодні святкуємо цю дату як “Свято Моря” - бо це день вияву особливого патріотизму
українських моряків Чорноморської фльоти. .

СКОБ і Доброго Вітру

