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Ukrainian American Youth Association (Yonkers, N.Y.) 
Спілка Української Молоді Америки (Йонкерс, Н.Й) 

ім. 30-го червня 
                              

301 Palisades Avenue  Yonkers, NY 10703 
 

 
3-го травня 2006р. 

 
Обіжник ч. 2 

 
До: Булав Відділів Юнацтва СУМ Східнього Побережжя 
Справа: XLVII Злет Юнацтва СУМ на Оселі СУМ в Елленвіл, Нью-Йорк 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Команда XLVII-го Злету Юнацтва СУМ подає до відома наступні додаткові 
інформації про цьогорічний Злет Юнацтва: 
 
Реєстрація  
Анкети для реєстрації юнацтва були вислані електронною поштою до всіх Відділів.  
Реєстраційні анкети юнацтва приймається листовно на адресу Технічного Писара, 
або в електронній формі. 
 
Просимо викреслити дітей, які вже не є членами Відділу, та додати всіх нових 
членів, а також назву роя до якого належить кожний юнак (-чка), та подати список 
англомовних дітей.  Треба виповнити також анкети зголошення до Конкурсу 
Мистецтва, Відбиванки, Футболу та список зголошень до Жюрі різних конкурсів.   
 
Виповнені анкети необхідно вислати до дня 12-го травня електронною почтою за 
адресою:  

jkiciuk@yahoo.com 
а чек з оплатою реєстрації (15 доларів від учасника, 10 доларів від суменят) 
вислати почтою на адресу: 

Jaroslaw Kiciuk 
25 Greenvale Rd. 

Yonkers, NY 10703 
Факс: 914-969-2425 

 
Якщо Команда одержить всі виповнені реєстраційні анкети до дня 12-го травня 
2006, тоді даний Відділ буде нагордженний 100 точками за вчасну реєстрацію.  
Відділам необхідно вживати тільки ті анкети, котрі одержали від Команди Злету, і 
виповняти їх чітким почерком.  Відділи котрі не дотримаються до цих вимог, або 
додадуть інформації до своїх анкетів після вчасної реєстрації (12-го травня) не 
отримають 100 точок. (наприклад – додаткові мистецькі одиниці, додаткові 
відбиванкові дружини, додаткові рої, члени роїв і т.п.) 
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У випадку, коли зареєстрований учасник захворіє і не зможе брати участь у Злеті, 
Булавний зобов’язаний зголосити неприсутність даного учасника Команді Злету, та 
віддати реєстраційний наручник Молодшого або Старшого Юнацтва до 1-ої години 
по полудні в суботу Злету, а Суменят до 1-ої години по полудні в неділю Злету.  
Якщо Відділ не зголосить неприсутність, і не віддасть реєстраційний наручник до 
вищеподаного часу, тоді даний юнак або юначка враховується в загальну 
чисельність Відділу в цьогорічному Злеті (а це матиме негативний вплив на 
кінцевому обчислненні точок для того Відділу). 
 
Кімнати для спання будуть призначені по вікових групах (а не по відділах) для 
Старшого юнацтва яке перебуває в таборі.  Без дозволу технічних секретарів і 
підтверження коменданта нема права на зміни.  Все Старше Юнацтво, без виїмків, 
зобов’язане ночувати на таборі. 
 
Реєстрація в Суботу 
Булавний кожного Відділу Юнацтва (або зазначений представник Відділу) повинен 
зголиситися до Команди перед відкриттям Злету (або в п’ятницю, або в суботу о 
годині 7:30 рано) для отримання реєстраційних наручників для кожного учасника 
Злету. 
 
Перегляд Одностроїв 
Зміна: Команда Злету дає до відома що перегляд одностроїв для Старшого і 
Молодшого Юнацтва відбудеться в суботу о годині 9-ій рано.  Перегляд 
одностроїв для Суменята відбудеться в неділю зараз після Богослуження. 
 
Конкурс Мистецтва 
Всі одиниці, які будуть змагатися в Конкурсі Мистецтва і які будуть 
використовувати музуку при виступі є зобов’язані до 19-го твавня виготовити та 
передати компактні дивки або касетки на адресу: 

Andrij Burchak – Zlet ‘06 
34 Homewood Avenue 
Yonkers, NY 10701-5227 

 
Всі компактні диски’s або касетки повинні мати тільки ту музуку яка буде потрібна 
під час виступу.  Рівночасно, назви всіх піень повинні бути докладно зазначені на 
диску чи касеті, разом з назвою виконавців творів. 
 
 
Вечір Під Зірками 
Команда пригадує, що все Старше Юнацтво, без виїмків, зобов’язане ночувати на 
таборі.  Зараз після Конкурсу Мистецьтва, все Старше Юнацтво повернеться до 
табору, де відбудеться “Вечір Під Зірками” – окрема забава тільки для Старшого 
Юнацтва.   
 
В 9:30 команда скликає збірку щоб перевірити присутність на терені табору. 

 
Булавні Відділів Юнацтва (або зазначені представники Відділів) мусять бути 
присутніми на таборі в суботу ввечорі (о 9:30 год.) 
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Відділи зобов’язані зголосити опікунів до табору, котрі будуть ночувати з 
юнацтвом.  При зголошенню, просимо подати імена й прізвища опікунів, та номери 
мобільного телефону Булавного та Голови Осередку (для випадку наглої потреби). 

 
Щатра 
Команда дає до відома що шатра, намети чи інші структури не дозволяється 
влаштовувати на спортовій площі під час Злету. 
 
Змагання Футболу для Молодшого Юнацтва 

• Футбольні змагання відбудуться в неділю для юнацтва в вікових групах 6-7, 
8-9, та 10-12.  

• Дружина складається із 6 гравців та одого брамкаря (разом 7). 
• Дружини складаються із юнаків, юначків; творяться також мішані дружини. 
• Гра відбуватиметься на половині площі. 
• Гра триватиме 10 хвилин. 
• Якщо гра закінчиться ремісом, тоді відбудеться стріляння (“shootout”) трьох 

гравців. У випадку надальшого ремісу, стріляння відбудеться по одному 
равцеві. 

• Коли дружина не змагається, їхні трейнери служать як судді. 
• Всі дружини необхідно зареєструвати до дня 12-го травня 2006р.. 
• Змагання футболу – це показовий конкурс, і точки не входять до 

підчислення Першого Відділу Злету. 
 
Суменята 
Всі зайнаття для суменят відбудуться в неділю.  Поправка до інформації, поданої в 
останньому обіжнику: – в суботу пополудні нема запланованих розвагових зайнять 
для Суменят. 
 
Конкурс Знання 
Зголошення юнацтва до англомовного іспиту треба подати до Команди Злету не 
пізніше, як до 12-го травня 2006р. 
 
Формат Конкурс Роїв для Старшого Юнацтва 

• Цього року, Конкурс Роїв для Старшого Юнацтва відбудеться у формі 
теренової гри, в которій рій ходить від станції до станції, слідкуючи за 
знаками. 

• Кожна станція представляє одну з поданих річниць на 2006 рік. Всю 
інформацію можна вичерпати з матеріалів Злету. 

• Юнацтво організується по роях, і члени роя діють самостійно, без виховника 
чи впорядника. 

• Ройовий відповідає за свій рій, та звітує при кожній станції. 
• Рій виконує точку при станції, за графікою обмеженого часу. Свисток 

виголосить початок і кінець кожної точки. 
 

Виряд: 
• Рій повинен мати один наплечник для свого роя. 
• В наплечнику мають бути 

- Дощовики (ponchos) для всіх членів роя 
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- Зошит і пера 
- Годинник з секундоміром (timer) 
- Комплект фломастрів (Set of Magic Markers) 
- Копію української морзетки (подаємо на окремому листку) 

• Одяг:  Члени роя беруть участь в Конкурсі Роїв тільки в повному 
сумівському однострою.   Пригадуємо, що взуття до однострою складається 
з «шнурованих черевиків темного кольору,  на низьких каблуках (обцасах)». 
До цього числа не входять сандали, кросовки (sneakers), або інше 
нестандартне  взуття.   Даємо пораду і товариське попередження всім, 
хто приступає до цієї теренової гри – дотримуйтеся до цих вказівок! 

 
Точкування: 

• Мова, співпраця, постава 
• Швидкість, акуратність, точність 

 
Тому, що цей конкурс є обмежений часом, Команді необхідно заздалегідь знати 
точно котрі рої беруть участь. Тому, якщо рій не буде реєстрований до 12-го 
травня, той рій не буде принятий до конкурсу (і не отримає точки за участь). 
 
Щоб успішно провести Конкурс Роїв, просимо не менше двоє дорослих осіб із 
кожного осередку до помочі. Просимо звернутися до Лесі Козіцької (914) 969-4200 
або Дарки Горбачевської (914) 968-3842 для зголошення цих осіб. 
 
Загальне 
 
Злет Юнацтва – це сумівська родинна імпреза.  Для того, щоби ця імпреза 
відбулася в приємній атмосфері та в сумівському дусі, Команда Злету буде 
звертати увагу на дисципліну під час Злету.  Команда наголушує, що: 

• Пиття алкоголю та курення є заборенені для всіх учасників Злету. 
• Пиття алкоголю є заборонене на спортовій площі для всіх присутніх. 
• Все Старше Юнацтво ночуватиме в таборі. 
• Мобільні телефони та всі елоктричні механізми є заборонені на таборі і на 

всіх конкурсах. 
• Нічна тиша (10:00 для Молодшого Юнацтва і 11:30 для Старшого Юнацтва) 

зобов’язує всіх учасників Злету в суботу. 
• За переступ цих законів, Команда Злету відбирає всі надбані медалі, 

нагороди і точки та цей(я) юнак/юначка буде виключений(-а) з дальших 
змагань Злету. 

 
Команда Злету бажає усім учасникам Злету якнайкращих успіхів у змаганнях! 
 

Остаємось до Вас з дружнім сумівським привітом 
Честь України!  –  Готов Боронити! 

           
 
 

Андрій Бурчак                Оксана Томашевська 
  Командант                        Секретар 





Злет 2006 Субота 5/27/06

Субота 5/2/2006 Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки
Вік 4,5 4,5 6,7 6,7 8,9 8,9 10,11 10,11 12 12 13,14 13,14 15,16 15,16 17 17

7:30 8:00 Реєстрація Реєстрація Реєстрація Реєстрація Реєстрація Реєстрація Реєстрація
8:00 8:30
8:30 9:00 Збірка і Відкриття на новому таборі Збірка і Відкриття на новому таборі
9:00 9:30 Перегляд Одностроїв Перегляд Одностроїв Перегляд Одностроїв Перегляд Одностроїв Перегляд Одностроїв Перегляд Одностроїв
9:30 10:00 Конкурс Знання Конкурс Знання Конкурс Знання Конкурс Знання Конкурс Знання Конкурс Знання Конкурс Знання

10:00 10:30 Заля в Світлиці Заля в Світлиці Заля в Світлиці Заля в Світлиці Таборова Їдальня Таборова Їдальня Таборова Їдальня
10:30 11:00 Конрурс Роїв і Слова на новому таборі Конрурс Роїв і Слова на новому таборі
11:00 11:30 Підготовка до спорту на великі площі
11:30 12:00 куля-H біг 800м.-C біг 800м.-C скок-B біг 800м.-C
12:00 12:30 біг 800м.-C куля-H біг 800м.-C біг 800м.-C скок-B
12:30 1:00 скок-B біг 100м.-G дискус-F біг 100м.-C дискус-F

1:00 1:30 куля-H
1:30 2:00 Підготовка до спорту на великі площі Підготовка до спорту на великі площі біг 100м.-G скок-B біг 100м.-C дискус-F дискус-F
2:00 2:30 змагання-E кидання скок-A кидання куля-H
2:30 3:00 біг 40м.-G перешкодами мячем-D мячем-F дискус-F скок-B куля-H біг 100м.-C
3:00 3:30 скок-A кидання кидання дискус-F скок-B біг 100м.-C куля-H
3:30 4:00 змагання-E біг 40м.-G мячем-D мячем-F куля-H Відбиванка Відбиванка Відбиванка Відбиванка Відбиванка Відбиванка
4:00 4:30 перешкодами біг 50м.-C куля-H
4:30 5:00 скок-A кидання-D скок-B біг 50м.-G скок-B
5:00 5:30 мячем біг 50м.-C скок-B
5:30 6:00 кидання- D скок-A біг 50м.-G скок-B
6:00 6:30 мячем біг 100м-C
6:30 7:00 біг 100м-C Конкурс Мистецтва в Світлиці
7:00 7:30 барбекю біля світлиці
7:30 8:00
8:00 8:30
8:30 9:00
9:00 9:30 Забава на таборі
9:30 10:00

10:00 10:30 Нічна Тиша
10:30 11:00
11:00 11:30
11:30 12:00 Нічна Тиша
12:00



Злет 2006, Неділя 5/28/2006

Неділя 4.11.06 Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки Юнаки Юначки
Вік 4,5 4,5 6,7 6,7 8,9 8,9 10,11 10,11 12 12 13,14 13,14 15,16 15,16 17 17

7:00 8:00 Вставання і Сніданок в таборі
8:00 8:30 Збірка і Апель на таборі
8:30 9:00 Богослуження Богослуження Богослуження Богослуження Богослуження Богослуження Богослуження Богослуження
9:00 9:30
9:30 10:00

10:00 10:30 Перегляд Одностроїв Підготовка до Конкурс Мистецтва Підготовка до Конкурс Мистецт Конкурс Роїв  перед трибуною і Конкурс Слова в Їдальні
10:30 11:00 Конкурс Мистецтва в Світлиці Конкурс Мистецтва в Світлиці Конкурс Мистецтва в Світлиці
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 1:00 Конкурс Роїв і Слова

1:00 1:30 в новому таборі біг 400м.-C біг 400м.-C біг 400м.-C біг 400м.-C біг 400м.-C біг 400м.-C
1:30 2:00 футбол футбол футбол футбол футбол футбол штафета штафета 
2:00 2:30 4x100 4x100 штафета штафета штафета штафета 
2:30 3:00 Спорт штафета штафета 4x100 4x100 4x100 4x100
3:00 3:30 в новому таборі 4x50 4x50 штафета штафета штафета штафета Фінали Відбиванки Фінали Відбиванки Фінали Відбиванки
3:30 4:00 футбол футбол 4x50 4x50 4x50 4x50
4:00 4:30 футбол футбол футбол футбол
4:30 5:00 Закриття
5:00 5:30 в новому таборі
5:30 6:00
6:00 6:30 біг 1500м.-C біг 1500м.-C біг 1500м.-C біг 1500м.-C біг 1500м.-C біг 1500м.-C
6:30 7:00
7:00 7:30 Закриття перед трибуною Закриття перед трибуною
7:30 8:00


