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СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
В АМЕРИЦІ 

 
           КРАЙОВА УПРАВА 

 UKRAINIAN AMERICAN YOUTH 
ASSOC., INC. 

 
NATIONAL BOARD 

 
Telephone (212) 477-3084               Facsimile (212) 505-2577               Email: ky-usa@cym.org 

Mailing Address: 136 Second Avenue, 2nd Floor,  New York, New York 10003 
 

 
                               Нью Йорк, 13 - го березня, 2004 р.  

 
ОБІЖНИК ч. 04/19 

 
 
До:  Управ і Булав Відділів Юнацтва СУМ Східнього Побережжя 
 
 
Справа: ХLV-ий Злет Юнацтва СУМ на Оселі КУ в Елленвіл, Н.Й. 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Крайова Управа СУМ подає до відома наступні інформації про цьогорічний Злет Юнацтва: 
 
Команда ХLV-го Злету Відділів Юнацтва СУМ Східнього Побережжя є створена із членів 
Осередку СУМ ім. ген.-хор. Тараса Чупринки в Нью Йорку та Осередку СУМ ім. митр. Андрея 
Шептицького у Ґошен.   Команду Злету очолює друг Степан Качорак. 
 
1. ХLV-ий Злет Юнацтва СУМ відбудеться в днях 29-го і 30-го травня 2004 р. на Оселі СУМ в 

Елленвіл, Н.Й. Відкриття Злету відбудеться в суботу, 29-го травня 2004 р. о годині 8:30 рано. 
 
2. Цьогорічний Злет проходитиме під гаслом  „РІДНА МОВА НАС ЄДНАЄ!”, та відзначатиме 

наступні  річниці: 

• 75-ліття Організації Українських Націоналістів  
• 50-ліття повстання в Кінґірі  
• 140-ліття народження митрополита Василя Липківського  
• 25-ліття смерти композитора Володимира Івасюка  
• 950-ліття смерти князя Ярослава Мудрого 
• 1035-ліття смерти св. княгині Ольги  
• 60-ліття смерти композитора Олександра Кошиця 

  
3. Участь у Злеті беруть молодше і старше юнацтво та суменята, члени Відділів із наступних 

Осередків: Балтимор, Бінґгамтон, Бостон, Виппані, Гартфорд, Ґошен, Джерзі Ситі, Ірвінґтон, 
Йонкерс, Нью Йорк, Пассейк і Філядельфія. 

 
   
4. Кожний юнак і юначка зобов’язаний(а) привезти зі собою: повний сумівський однострій, який 

зобов'язуватиме на відкритті Злету, конкурсах знання, слова і роїв, збірках, апелях та на 
Богослуженні. Повний сумівський однострій включає: сорочку, штани/спідничку, краватку, 
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пільотку/беретку, нашивку на рукаві, емблему СУМ, число Відділу, підколінка, пояс, мешти 
або черевики. 
Знаючи що є брак вище згаданих частин однострою в канцелярії Крайової Управи, просимо 
докупити що вам бракує і допасувати кольори до кольору однострою. 
 
Крім однострою, кожний учасник повинен привезти зі собою: два коци або ковдру, 
простирало та подушку, мішок до спання, польове ліжко, спортовий виряд, теплий светер та 
дощовик, приладдя до миття й чищення, додаткову зміну одягу. 

 
 
5. Найстарше юнацтво ночуватиме в таборі. Кожний Осередок мусить подбати, щоб хоч один 

Виховник або Батько ночував з юнацтвом в кімнатах на таборі. Просимо подати їхні прізвища 
на анкетах зголошення. Підкреслюємо, що нічна тиша зобов'язує всіх учасників. За переступ 
нічної тиші, Команда Злету відбирає усі надбані медалі/нагороди і точки, а юнак/юначка 
який/яка провинилась буде виключений(а) з дальшої участи в Злеті. 
 
Команда Злету принимає зголошення для молодшого юнацтва яке хоче ночувати на таборі за 
системою „перший зголошений – перший обслужений”, якщо лишиться місце на таборі. 

 
 
6. Програма Злету проходитиме згідно з вказівками Крайової Управи та Команди Злету, які 

були затверджені на засіданні Крайової Управи СУМ. 
 

 Команда Злету повідомляє, що поодинокі референти конкурсів будуть дзвонити по 
Осередках,(до Голів або Булавних) шукаючи осіб до журі та суддів. 

 Підкреслюємо, що юнацтво є зобов'язане бути присутнім на всіх збірках, апелях та на 
Богослуженні. За непідпорядкованість, учасник не буде відзначений під час Злету та 
Відділ стратить точки. 

 Команда Злету зобов'язує Голів Осередків, Булавних Відділів та спортових референтів 
подбати про участь та дисципліну свого юнацтва і повідомити батьків і юнацтво про 
всі закони і правила Злету. Звертаємо особливу увагу на правила нічної тиші і нічлігу. 

 Реєстраційні анкети будуть залучені з обіжником від Команди Злету. Ці анкети мусять 
бути виповнені і вислані до Команди Злету. Вся реєстрація буде переведена 
заздалегідь. 

 Згідно з рішенням Крайової Управи, вік учасника Злету є його закінчений вік в день 31 
грудня 2003.  Тільки члени з днем народженням від 1 січня 1986 до 31-го грудня 1999 
включно беруть участь в XLV-му Злеті.    

 
Якщо член роя має 18 літ, і Управа Осередку підтвердить, що юнак/юначка є членом 
юнацтва і ще формально не перейшов/ла у стяг Дружинників, ця особа бере участь у  
Злеті.  Наприклад:  юнак народжений в квітні 1985 р., має 18 років, цілий рік брав участь в 
юнацьких ділянках і в юнацькому рої, бере участь на Злеті у віковій групі 16-17.   

 
7. Конкурс Знання: До конкурсу знання приступає старше і молодше юнацтво. 

 
Іспит знання для англомовних буде в англійській мові, і вживатиметься  систему точкування 
на підставі „здав/не здав”.  Якщо вислід є 70% або більше, юнак/чка отримує достаточну 
оцінку (здав) і 10 точок.  Якщо вислід є нище 70%, юнак/чка отримає недостаточну оцінку (не 
здав) і 0 точок.  Зголошення осіб до англомовного іспиту треба подати до Команди Злету не 
пізніше як до 10-го травня, 2003 року.  (Гляди правильник Злету, Пар.ІІ точка Є.) 
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8. Конкурс Роїв: Вік найстарших двох членів роя рішає в якій віковій категорії змагається рій. 

Наприклад: Якщо рій має 6 членів (де 4 мають 12 років і 2 члени мають 13 років), тоді рій 
змагається з Старшим Юнацтвом (13-15). Якщо цей рій мав  би 5 членів які мають 12 років і 1 
член має 13 років, тоді рій змагається з Молодшим Юнацтвом (12). 
 
В Конкурсі Роїв, рій має можливість здобути 1-ше, 2-ге або 3-тє місце тільки коли члени роя 
успішно здадуть 1/4 іспитів в Конкурсі Знання і Слова. Наприклад: Якщо рій має 4 старших 
юнаків, кожний з цих юнаків повинен брати участь в Конкурсі Знання і Слова, тобто 8 
іспитів. Цей рій, щоб мати можливість здобути 1-ше, 2-ге або 3-тє місце в Конкурсі Роїв, 
принаймні мусить успішно здати 2 з 8 іспитів. 

 
9. Конкурс Мистецтва: В Конкурсі Мистецтва беруть участь всі самодіяльні групи з даного 

Відділу. Одначе, не більше як дві самодіяльні групи з даного Відділу в даній категорії та того 
самого жанру мають можливість виграти медалі. Пригадуємо, що є два (2) жанри: танці й всі 
інші мистецькі одиниці (напр. хор, драматичний гурток, і т.п.).  В конкурсі мистецтва (крім 
танців) виступи повинні бути пов’язані з річницями цьогорічного Злету (подані на початку 
цього Обіжника). Групи можуть складатися з тих самих осіб, але повинні відрізнятися у 
категорії жанру (наприклад – хор, оркестра, драматичний гурток і т.п.). Самодіяльну 
мистецьку одиницю (за Правильником Злету) становлять принайменше 5 її членів Якщо, 
наприклад, Осередок має тільки один рій старшого юнацтва і в цьому рої є тільки 4 особи, і 
цей рій хоче виступити з монтажем, тоді цей Осередок повинен зголосити цю одиницю до 
Референта мистецтва. 

 
Через брак часу Команда Злету обмежує поодинокі виступи до не довше як 8 хвилин. За 
перетягнення назначеного часу, дана мистецька одиниця буде мати відняті точки. 
 
До конкурсу мистецтва команда Злету підготовить на сцену тільки мікрофони. Все інше, як 
наприклад музику чи фортепіян, лишається обов'язком даного Відділу. 

 
10. Спортові Змагання: Усі дружини мусять мати свої окремі сорочки, всі такого самого кольору. 

Дружини, які не дотримуватимуться цієї вимоги, не будуть допущені до участи в змаганнях. 
 

Легкоатлетка: Дружини у штафеті будуть складатися тільки з юначок або юнаків. 
 

Роди легкоатлетики для молодшого юнацтва: 
6 - 7 років  біг 40 метрів 

штафета (4 в дружині) 
скок в далечінь 
кидання м’ячем 

8 - 9 років  біг 50 метрів 
штафета (4 в дружині) 
скок в далечінь 
кидання м’ячем 

10 - 11 років  біг 50 метрів 
штафета (4 в дружині) 
скок в далечінь 
кидання м’ячем 

12 років  біг 100 метрів 
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штафета (4 в дружині) 
скок в далечінь 
куля 

 
Роди легкоатлетики для старшого юнацтва: 
13 - 15 років  біг 100 метрів 

біг 400 метрів 
біг 800 метрів 
біг 1500 метрів 
штафета (4 в дружині) 
скок в далечінь 
куля 
дискус 

16 - 17 років  біг 100 метрів 
біг 400 метрів 
біг 800 метрів 
біг 1500 метрів 
штафета (4 в дружині) 
скок в далечінь 
куля 
дискус 

 
Відбиванка (старше юнацтво): відбудеться турнір юнаків, юначок або мішаний. 

 
11. Суменята: Всі зайняття для суменят відбуватимуться в неділю. Це включає Конкурси роїв, 

мистецтва, слова і спортові змагання. В суботу по полудні запляновані розвагові зайняття. 
 
Роди легкоатлетики для суменят: 
4, 5 років  біг 30 метрів 

скок в далечінь 
кидання м’ячем 
змагання з перешкодами 

 
12. Реєстрація: Реєстраційні анкети будуть залучені з обіжником від Команди Злету. Кошт 

реєстрації виноситеме 10 долярів. Це включає реєстрацію, відзнаку Злету, нічліг, перекуску в 
суботу вечером біля вогника, та сніданок в неділю рано. 

 
13. На випадок дощу, програма буде змінена. 
 
14. Команда Злету, згідно з рішеням Крайової Управи, буде вживати систему точкування яка дає 

меншим Відділам змогу здобути вищі кінцеві висліди. Ця система бере під увагу здобуті 
медалі та процент участи цілого Відділу в кожній ділянці. Будуть роздані трофеї за 1-ше, 2-ге 
і З-тє місця. 

 
15. Якщо є якісь питання чи зауваги просимо писати на електронну адресу Команди XLV-го 

Злету: EllenvilleZlet@cym.org. Можна також дзвонити до Команданта, Степана Качурака, на 
число домашнього телефону: ХХХ-ХХХ-ХХХХ;  електронна адреса: kaczurak@cym.org. 

 
 
16. Cлідкуйте за матеріялами до конкурсів на сторінках СУМнет - www.CYM.org 
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17. Для Вашої інформації, залучуємо до цього обіжника Правильник Злету, затверджений 

Крайовою Управою. 
 
 
Крайова Управа СУМ бажає усім учасникам Злету якнайкращих успіхів у змаганнях! 
 
 
 

Остаємось до Вас з дружнім сумівським привітом, 
 

Честь України - Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу СУМ: 

 

  
 

Богдан Гаргай 
Голова 

Андрій Бігун 
Булавний 

 

Ірина Лібер 
Секретар 

 
 
 
 
 


