
ВОСЬМИЙ КУРІНЬ У.П.С.  
ІМ. ГРИГОРА ОРЛИКА 

52-а ОРЛИКІЯДА 
8-го і 9-го листопада, 2014 р. 

на оселі УН Союзу Союзівка 

Кергонксон, НЙ 

 

Орликівський Хутір Нова Хортиця 

Гемпстед, НЙ  

20 серпня, 2014 р. 

  ОБІЖНИК ч. 1 /ОРЛ. 2014 

До Проводу Станиць і юнацьких частин: 
Албані 

Балтімор 

Бостон 

Боффало 

Вашінґтон  

Вінніпеґ 

Гартфорд 

Дітройт 

Едмонтон 

Йонкерс  

Кергонксон 

Клівленд 

Лос Анджелес 

Монтреал 

Ню Йорк 

Нюарк 

Пассейк 

Рочестер 

Сиракюз 

Сієтл 

Торонто 

Філядельфія 

Чікаґо  

 

Дорогі Друзі та Подруги! 

Запрошуємо до Змагу 52-ї Орликіяди, який відбудеться в суботу і неділю 8-го і 9-го 

листопада, 2014 р. На оселі УН Союзу Союзівка в Кергонксоні, НЙ. 

1. Тема змагу: “Кайдани порвіте: Повстання українського народу”. Матеріали є 

доступні на сайті Орликіяди, www.orlykiada.org. 

2. Структура змагу: Точкування базується на чотирьох складниках: 

 Інтелектуальний змаг (30%).  

 Мистецький виступ (30%). 

 Експонат (30%). 

 Пластова постава (10%). Пластова постава—новий складник точкування, який 

включає перевірку одностроїв (пластова крамниця є доступна на сайті 

www.plastusa.org), знання Гимну Орликіяди (музика і слова є доступні на сайті 

Орликіяди), присутність на вечірці і загальну оцінку поведінки кожного загону 

впродовж Орликіяди. 

3. Зголошення: Форма зголошення є доступна на сайті Орликіяди.  

 Просимо зголошувати участь до 30-го вересня, до комендантки, пл. сен. Ліди 

Рижій: bulava@orlykiada.org.  

 Форма зголошення має бути заповнена повністю для прийняття (крім числа загону, 

яке буде призначене за порядком зголошення).  

 Імена кандидатів, які будуть змагатися за звання Гетьманича/Гетьманівни, мають 

включатися на формі зголошення. Окрема заява для кандидатів доступна на сайті 

Орликіяди; обов’язково надіслати до 30-го жовтня (bulava@orlykiada.org). 
 

4. Правильник: Просимо повністю переглянути новий правильник (на сайті Орликіяди), 

який включає детальний опис всіх складників змагу, включно з критеріями за якими 

судді будуть оцінювати мистецькі виступи, експонати, та пластову поставу. В 

http://www.orlykiada.org/
http://www.plastusa.org/
mailto:bulava@orlykiada.org
mailto:bulava@orlykiada.org


правильнику також знаходяться оновлені правила на змаг за звання Гетьманича та 

Гетьманівни. 

5. Використання сцени для репетиції: Загони, які хочуть використовувати сцену, щоб 

репетирувати свої мистецькі виступи (у п’ятницю вечір або суботу рано перед 

відкриттям Орликіяди) повинні зголоситися до комендантки, пл. сен. Ліди Рижій: 

bulava@orlykiada.org.  

6. Заклик суддів: Просимо пластунів (УСП або УПС) зацікавлені бути суддями (і які не 

брали участі у підготовці до змагу), щоб зголоситися до ст. пл. Ляриси Чебіняк: 

verkhovynka@gmail.com. Введіть, чи ви є зацікавлені в суді експонатів, мистецьких 

виступів, чи змагу за звання Гетьманича та Гетьманівни. 

Щоб одержати додаткові інформації, просимо відвідати сайт www.orlykiada.org або 

зв’язатися зі булавою Орликіяди по електронній пошті: bulava@orlykiada.org. Оновлені/ 

додаткові інфромації також будуть доступні на Facebook (www.facebook.com/orlykiada). 
 

 
 

Очікуючи Вашої відповіді та дружньої співпраці. 

Здоровимо нашим: 
 

С.К.О.Б.!  ОТЧИЗНА ЗОВЕ! 
 

 

                                           

пл. сен. Ліда Рижій, Орл пл. сен. Богдан Копистянський, Орл 

Комендантка  Курінний  
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