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17-го листопада 2007р. 

До: Управ Осередків СУМ в Америці 
 Булав Відділів СУМ в Америці 
 Членів Крайової Управи 
 
Справа:  Зміни стосовно Злету Юнацтва 
 
Дорогі подруги і друзі!  Гартуйсь! 
 
Як вже звітовано на Пленумі Крайової Управи в Клівленді 
27-го жовтня ц.р., під час цьогорічного Злету Юнацтва 
відбулися наради Крайової Управи з представниками 
осередків, з яких юнацтво бере участь у Злеті.  На цих 
нарадах висловлено з боку осередків ряд нових ідей, 
пропозицій, запитань, і нарікань.   Протокол з цього 
засідання був раніше розісланий до всіх осередків.   
 
Крайова Управа, на своєму черговому засіданню після Злету, прийняла одноголосно три 
основні рішення стосовно Злету Юнацтва: 
 

1. Змінити форму проводу Злетів, відкидаючи систему в якій один осередок повністю 
відповідає за цілість команди, та прийняти систему колективної команди до якої 
входять всі осередки, і в якій кожен осередок щороку відповідатиме за одну ділянку 
Злету, за принципом чергування; 

2. Створити систему стандартизації Злету (з всіх ділянок – спорту, конкурсів, точкування 
тощо); 

3. Скликати комісію, яка складатиметься з одного представника з кожного осередку, і яку 
очолює Булавний Крайової Управи, для створення нової стандартизації і для 
усучаснення методів і відповідальностей переведення Злету згідно з точкою 1. 

 
На підставі цих рішень Крайової Управи,  

1. Кожний осередок повинен, до 5-го грудня 2007 року, зголосити до Булавного КУ 
прізвище та координати (телефон, адреса електронної пошти тощо) свого 
представника до Комісії Злету.  Ці інформації надсилати на адресу abihun@cym.org. 

2. В день 13-го грудня 2007 року, о годині 7:30 вечора, відбудуться перші наради 
Комісії Злету.  Місце нарад – канцелярія КУ СУМ в Нью-Йорку.  Представники 
осередків котрі не можуть прибути фізично до канцелярії беруть участь в режимі 
телеконференції (дані про телефонічний зв’язок будуть подані Вам кілька днів перед 
нарадами).  Однак рекомендуємо, щоби члени Комісії прибули особисто до канцелярії. 

3. Пересилаємо проект умов, за якими буде відбуватися підготовка та переведення Злету.  
Осередки повинні обзнайомитися з цим проектом, та вислати свої реакції (або контр-
пропозиції) до Булави перед першими нарадами Комісії.  На перших своїх нарадах, 



Комісія затвердить проект, який буде діяти в 2008 році, і який зобов’язуватиме всіх 
осередків. 

4. Праця над стандартизацією окремих конкурсів.  Члени Комісії повинні опрацьовувати 
пропоновані проекти стандартів для окремих конкурсів, тоді представити проекти 
цілій Комісії.  На перших нарадах обговориться докладніше за якими правилами така 
праця повинна проходити. 

 
Прошу звертатися до Крайового Булавного, д. Андрія Бігуна, з всіма питаннями стосовно 
змін та праці Комісії Злету, за адресою abihun@cym.org. 

 
 

ПРОЕКТ 
 
1. Кожний осередок СУМ який бере участь у Злеті є зобов’язаний щороку відогравати 

активну роль в підготовці та проведенню цієї імпрези.  Якщо в минулих роках діяла 
система чергування за якою один осередок щороку відповідав за цілість Злету і 
організував його зусиллями свого одного осередку, то від тепер впроваджується система 
чергування в якій загальні відповідальності діляться на багато частин, і кожен осередок 
щороку матиме відповідальність за іншу ділянку. 

 
2. Загальна відповідальність за Злет ділиться на такі ділянки: 

 Команда Злету 
 Конкурси Суменят 
 Конкурс Мистецтва 
 Конкурс Знання 
 Конкурс Слова 
 Конкурс Роїв 
 Спорт 

 
3. За окремі ділянки відповідають осередки (індивідуальні осередки, або по угрупованнях) за 

таким порядком.  Цикл повторюється на наступні роки за даною періодичністю. 
 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Виппані / Ірвінґтон / 
Джерзі Ситі Команда Рої Слово Спорт Знання Мистецтво 

Суменята Команда 

Пассейк Мистецтво 
Суменята Команда Рої Слово Спорт Знання Мистецтво 

Суменята 

Філядельфія / 
Бальтимор Знання Мистецтво 

Суменята Команда Рої Слово Спорт Знання 

Нью-Йорк / Ґошен Спорт Знання Мистецтво 
Суменята Команда Рої Слово Спорт 

Йонкерс Слово Спорт Знання Мистецтво 
Суменята Команда Рої Слово 

Гартфорд / Бостон / 
Бінґгамтон Рої Слово Спорт Знання Мистецтво 

Суменята Команда Рої 

 
 



4. Команда Злету.  До відповідальностей господарчого осередку, котрий відповідає за 
Команду Злету, входять: 

 Загальна відповідальність за Злет.   
 Координація праці між всіма осередками.  Скликати періодичні засідання та 
відповідати за комунікацію з осередками, які організують Злет. 

 У співпраці з відповідальними осередками, координує час та місце відбуття всіх 
конкурсів та змагань; видає заздалегідь на письмі розклад (час та місце відбуття 
конкурсів та змагань).  Розклад не повинен мінятися значно з року на рік, хіба з 
поважної причини.  Координує відповідні зміни до розкладу у разі дощової 
погоди. 

 Реєстрація учасників, та адміністраційні обов’язки, пов’язані з реєстрацією. 
 Фінанси та збалансований бюджет. 
 Замовлення чи виготовлення нагород (чаші, медалі, відзнака Злету, грамоти 
тощо).  Крайова Булава замовляє чаші для осередків-першунів і першунів 
юнацтва. 

 Обіжники до осередків з відповідними повідомленнями та інформаціями. 
 Підлягає Крайовій Управі; співпрацює безпосередно з Булавним КУ; здає 
діловий та фінансовий звіти Крайовій Управі до першого її засідання після 
Злету. 

 Покликає Команду Злету.  До Команди входять: 
• Комендант 
• Бунчужний 
• Секретар 
• Обозні МЮ та СЮ 
• Референт комп’ютера й статистики 
• Референт одностроїв 
• Медичний опікун 
• Референти індивідуальних конкурсів та змагань (ці референти є 

призначені осередками, котрі відповідають за дані конкурси) 
• Інші референти, якщо уважається, що вони є потрібні 

 
5. Референти конкурсів.  До відповідальностей індивідуальних осередків (або угруповань 

осередків) що відповідають за дані конкурси, входять: 
• Призначити референта даного конкурсу, який входить до Команди Злету.  Для 

декотрих конкурсів доцільно призначити окремого референта для Старшого 
Юнацтва і Молодшого Юнацтва. 

• Повна відповідальність за конкурс: підготовка до конкурсу та його проведення, 
згідно з вимогами «Правильника Злету» та «Підручника Злету» (11/2007 - цей 
підручник є у стані підготовки). 

• Підбирає відповідних людей для підготовки та переведення конкурсу чи 
змагання.  Ці особи можуть бути членами інших осередків; однак призначений 
осередок відограє провідну роль, покликає осіб та координує працю. 

• Повідомляти Команду Злету про розвиток роботи, впродовж підготовчого 
періоду перед Злетом. 

• Вчасно подавати конкурсові матеріали, вимоги чи інші інформації до Команди 
Злету, для розміщення в обіжниках до осередків. 

• Вчасно здати висліди конкурсу чи змагання до Команди Злету, за вимогами 
Референта комп’ютера та статистики. 



• Виповнення грамот чи іншої документації, для змагунів чи переможців. 
• Здає звіт Команді Злету до місяця після відбуття Злету.  Цей звіт включається 

до загального звіту до КУ СУМ. 
• Створює списки людей, які працювали в референтурі (напр. члени жюрі, 

технічні працівники, організатори і т.п.).  Списки повинні в собі мати 
координати людей (напр. телефон, ел. пошта і т.п.).   Після відбуття Злету 
передає списки до Команди Злету.  Ці списки переходять до осередку який має 
наступну відповідальність за даний конкурс. 

 
 
 

 
 
 

Остаємося з дружнім сумівським привітом 
 

Честь України   –  Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу: 
                                                                                   

      
Богдан Гаргай  Андрій Бігун Мирон Приймак 
Голова Крайовий Булавний Секретар 

                                 


