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ІЛЧІТ1 
Техі А 

РІІТІЖЕ ОР ТНЕ ОІ.УМРІС САМЕ5 

Рге-Іехі ЄХЄГСІ5Є5 

І. КеасІ іЬе СІо$5агу. 

АССЄ85, П 

асЬ/апсесІ, асі] 

а88ите, V 

ашагсі, V 

ашагсі, п 
сатраі§п, п 

сгесІіЬіІіІу, п 
Є88ЄПСЄ, п 

ітріісаіе, V 

ітріісаііоп, п 

І88ие, п 

оЬеу, V 

1) іЬе асі арргоасЬіп§ ог епІегіп§ 2) іЬе сопсІШоп 
о£ а11ошіп§ епігу; 
Ьеіп§ аЬеасІ іп сіеуеіортепі, кпоуЛесі§е, рго§ге88, 

еіс; 
1) Іо Іаке &г §гапІесІ; ассері \уііЬоиІ ргооГ; 2) Іо 
Іаке ироп опезеІГ; ипсіегіаке ог Іаке оп ог ОУЄГ (а 
ровіїіоп, ге8роп8іЬі1і1:у, еіс.); 
Іо §ІУЄ (8отеіЬіп§ сіие), езр а8 а ге\уагсі ґог тегії іо 
ашагсі ргігез; 
8отеіЬіп§ а\уагсіесі, 8исЬ а8 а ргіге ог тесіаі; 
а 8егіе8 оГ соогсііпаїесі асііуіііез, 8исЬ а8 риЬІіс 
8реакіп§ апсі сіетопзігаїіп^, с1е8і§пес1 Іо асЬіеуе а 
зосіаі, роїііісаі, ог соттегсіаі §оа1; 
іЬе диаіііу о£Ьеіп§ ЬЄІІЄУЄЙ ог Ігизіесі; 
1) іЬе сЬагасІегІ8Ііс ог іпігішіс Геаіиге оГ а іЬіп§, 
\уЬісЬ сіеїегтіпе8 ІІ8 ісіепїііу; Гипсіатепіаі паїиге 
2) іЬе шо8І СІІЗІІПСІІУЄ еіетепі оґ а іЬіп§; 
1) Іо 8ЬО\У Іо Ье ІПУОІУЄСІ; 2) Іо ІПУОІУЄ аз а песевзагу 
іпїегепсе; 
1) іЬе асі о5 Ітр1іса1іп§ ог іЬе 8ІаІе о£ Ьеіп§ 
ітріісаіесі 2) 8отеіЬіп§ іЬаІ І8 ітрііесі; 8и§§е8Ііоп; 
1) іЬе асі о£ 8еп(1іп§ ог § ІУІП§ оиі 8отеіЬіп§; 
вирріу; сіеііуегу; 2) а Іоріс о£ іпіегеві ог с1І8си88іоп; 
3) ап ітрогіапі зиЬ^есІ ^ и і г і п § а сіесівіоп; 
1) Іо саггу оиі (іпвігисііош ог огсіегз); 2) Іо ЬеЬауе 
ог асі іп ассогсіапсе \уііЬ (опе'8 Гее1іп§8, \уЬіт8, 
еіс.); 
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ОУЄГГІСІЄ, V 

ргісіе, п 

ргойї, п 

рговесиїе, V 

ргозесиїіоп, п 
уаіие, п 

уі§і1апІ, асі) 
уі§і1апсе, п 

Іо 8ЄІ а$і<іе ог сіі8ге§аг(1 \уііЬ зирегіог аиіЬогіїу ог 
рошег; 
а £ее1іп§ Ьопоиг апсі веі^-гезресі; а вепзе о£ 
регзопаї \УОГІЬ; 

(оЙеп ріигаї) ехсе88 оГ геуепиев ОУЄГ оиііауз апсі 
ЄХрЄП8Є8 ІП а Ьи8ІПЄ88 епіегргізе ОУЄГ а §ІУЄП регіосі 
оґ Ііте, ивиаііу а уеаг; 
Іо Ьгіп§ а сгітіпаї асііоп а§аіп8І (а регвоп) ґог 
8оте оЯіепсе; 
іЬе асі оі- рго8есиІіп§ ог іЬе зіаіе оГЬеіп§ ргозесиїесі; 
іЬе (ІЄ8ігаЬі1іІу о£ а іЬіп§, оЙеп іп гевресі о£ 8оте 
ргорегіу 8исЬ аз и5ейл1пе58 ог ехсЬап§еаЬіНіу: 
\\гоіїЬ, тегії , ог ітрогіапсе; 
уегу сагеГиІ Іо поіісе апу 8І§П8 оГ с1ап§ег ог ІгоиЬІе; 
іЬе Гасі, ^иа1і^у, ог сопсііііоп оґЬеіпд уі§Иапі. 

II. Сіує їНе сіейпіііоп оЛЬе \л/огсІ5 апсі шогсі сотЬіпаїіопз. Сопзиїї (Не сіісііопагу. 
Раіг ріау, Оіутріс зрігії, Оіутріасі, сіаііу, ісіеаі, рЬіІоворЬу, вЬош, 1а\у. 

III. Реасі апсі дше ІІкгаіпіап еяиіуаіеїт ої їНе їоІІошіпд іпіегпаїіопаї \л/огсЬ. 
Рейпе рагІ5 ої 5реесН. 

Риіиге, соттегсіаі , іта§е, роІШсаІ, орропепі, сЬагасІег, сатраі§п, 
8їапсІагсі, асі, азресі, Іаіепі, атаїеиг, §иагапІее, ІесЬпісаІІу, 8сіепІійса11у, 
рЬіІоворЬу, рготоііоп, соттіввіоп, тесііа, тогаїііу, йзсш, еЯесІ, 
ітЬаІапсе, зропвог. 

IV. Рогт іЬе арргоргіаіе поипз {гот іЬе їоМожіпд УЄГЬБ. 

То ріау, Іо Іеасі, Іо 8ирроП, Іо рготоіе, Іо асі, Іо ІгапзГег, Іо гевресі, Іо 
рипізЬ, Іо сіейпе, Іо епвиге, Іо ОЬЗЄГУЄ, Іо сгеаіе, Іо сопзісіег, Іо езІаЬІівЬ, 
Іо ргоуісіе. 

V. РеасІ апсі Ігапкіаіе іЬе Іехі: 
Риіиге о{ іЬе ОІутріс Оате5 

Ітрогіапсе ої ґаіг-ріау 
Раіг ріау І8 уегу ітрогіапі Іо іЬе ґиіиге оґ іЬе ОІутріс Сатев, а8 
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іі із опе оГ іЬе т о з і ітрогіапі уаіиез оґ Оіутрізт . Оие Іо іпсгеазіп§ 
сошшегсіаі апсі роїііісаі іпЯиепсез, Гаіг ріау І8 Є58ЄпІіа1 £ог іЬе 
сопііпиаііоп оГ іЬе Оіутріс Зрігії. Раіг ріау теапв тоге іЬап )и8І 
оЬеуіп§ іЬе гиіез. її із аЬо аЬоиІ зрогІзтапзЬір апсі гезресі £ог гиіев 
апсі орропепіз. АіЬІеІез зЬоиІсІ Іеасі Ьу ехатріе, зЬошіп§ гезресі Гог 
оікег сиііигез апсі <іетоп8ІгаІіп§ £аіг ріау іп іЬеіг сЬагасІег, поі опіу оп 
іЬе р1ауіп§ йеШ Ьиі аізо іп іЬеіг сіаііу ІІУЄЗ. 

Ес1исаІіп§ реоріе аЬоиІ Гаіг ріау зЬоиІсІ Ье Ьазесі оп сиііиге. АіЬІеІез, 
ойїсіаіз, ог§апігег8 апсі зиррогіегз тиз і Ье есіисаіесі іп Гаіг ріауз уаіиез. 
ОТв зЬоиІсІ аввите ІЬІ8 есіисаііопаї гоїе. Асісііііопаї іаіг ріау ашагсіз 
Гог аіЬІеІез, Іеатв апсі зиррогіегз зЬоиІсІ Ье езІаЬІізЬесі апсі рготоіесі 
Ьу ог§апіхегз о£ аіі сотреІіІіоп8. ТЬеге зЬоиІсІ Ье а Раіг Ріау Сатраі§п 
<іигіп§ іЬе Оіутріасі. 
РгоІе$5ІопаІІ5т 

Ргоїеззіопаїізт сап Ье сіейпесі аз такіп§ а 1ІУІП§ £гот зрогі ог а 
8Іапс1агс1 \УЬІСЬ Ьгіп§З оиі іЬе аіЬІеІе'З Ьезі. Іп ге§аг<і$ Іо іЬе Іиіиге о5 
іЬе Сате8 іЬеге аге ЬоіЬ розіїіуе апсі пе§а1іуе азресіз Іо іЬіз іззие. 
РОІІЇІУЄ а$ресі$ 

• іЬе Ьезі регіогтегз сап асі а8 гоїе тосіеіз апсі епсоига§е пе\у Іаіепі; 
• рготоііоп о£ іЬе Оіутріс ісіеаїз. 
Медаїіуе а$ресІ$ 
• іЬе іпсгеазе о£ іЬе аіЬІеІез Ігапзіеггесі £гот с1еуе1оріп§ Іо сіеуеіоресі 

соипігіез сіесгеазез іЬе оррогіипііу їог е^иа1 рагіісіраііоп; 
• іЬе гізіп§ питЬег о£ іпсііуісіиаі сопігасіз сопйісіз \УІІЬ іЬе сопігасіз 

оГ паїіопаї Іеатз; 
• аз сотреІіп§ £ог сііЯегепі соипігіез Ьесотез еазіег, паїіопаї ргісіе 

сіесгеазез; 
• ргоіеззіопаї аіЬІеІез' ассезз Іо тоге сотреііііопз іЬап атаїеигз 

гезиііз іп ітЬаІапсе іп іЬеіг тоїіуаііоп апсі регіогтапсе. 
Апїі-сіоріпд сатраідп 

Ап апІі-ск>ріп§ сашраі§п із уегу ітрогіапі Іо іЬе Іиіиге о£ іЬе 
Оіутріс Сатез Іог іЬе Го11ошп§ геазопз: 

• Іо епзиге іЬаІ іЬе іта§е апсі сгесІіЬіІіІу оГ іЬе Оіутріс Сатез аге 
таіпіаіпесі; 

• Іо диагапіее іЬаІ іЬе ісіеаїз оГ ґаіг ріау аге ОЬЗЄГУЄСІ апсі ргезегуесі. 
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Апіі-сіоріпд сатраідпБ вЬоиМ: 
• Ье ІесЬпісаІІу апсі зсіепіійсаііу асіуапсесі. Асітіпікїег Іе8ііп§ Ьу 

опе іпіегпаїіопаї Ьойу іЬаІ аізо такев іЬе ги1іп§8 іп еасЬ сазе; 
• есіисаїе сЬікігеп, рагепіз, соасЬез, апсі їЬе тесііа а8 Іо ітріісаііопв 

оіЧЬе тІ8и8е о5 <іги§8 (тогаїііу І88ие8 апсі рЬузісаІ сіапдегз); 
• есіисаіе 8осіеііе8 Ьазесі оп іЬеіг гезресііуе сиііигез; 
• 8ЄІ розіїіуе ехатріев ґог уоиіЬ; 
• аіі огдапіхаїіопз апсі іпсІіуісІиаЬ, «ресійсаііу соасЬез апсі оійсіаіз, 

8Ьои1с1 Іаке гезропзіЬіІіїу апсі ЗЬО\У ІеасІегзЬірз ап<1 уі§і1апсе; 
• рготоіе "сіеап" зрогі гаїЬег Лап їЬе "\УІП аї аіі созіз" рЬіІозорЬу; 
• ргоуісіе іЬе песе88агу іипсіз £ог їЬе ргозесиїіоп оГ <іоріп§ сазев 

апсі аізо іог їЬе сіеііепзе о£ іЬе ассизесі аїЬІеІез; 
• сгеаіе ап апІі-сіоріп§ соттіввіоп іп соорегаїіоп шііЬ їЬе Месіісаі 

СоттІ88Іоп. 
Іпїегпаїіопаї І_ам/ 

Іп ге§агсі Іо іпіегпаііопаї Іаш апсі іїз еЯесї оп іЬе йіїиге оґіЬе Сате8, 
іЬе ІО11О\УІП§ роіпіз шеге 8и§§е8іе<1: 

• іі хЬоикІ ОУЄГГІСІЄ паїіопаї зузіетз, Іо сопігої іЬе пе§а1іуе І88ие8 
оґ зрогїз; 

• іЬеге тиз і Ье зресіаіізі зрогіз1а\ууегз; 
• іЬеге зЬоиІс! Ье рипізЬтепІ іог ЬоусоШп§ їЬе Сатев; 
• ргоїеззіопаї аіЬІеіея зЬоиІс! Ье оЬ1і§аІес1 Іо рагіісіра1іп§ іп іЬе 

Сатев Ьу 1а\у; 
• 8Ігісї 1а\У8 їог іЬе тесііа апсі вропвогв зЬоиІсІ Ье езІаЬІізЬесІ; 
• їЬе Ііпііесі №ііопз зЬоиІсІ езїаЬІізЬ іЬе зрогїз 1а\у; 
• 8егіош сопзісіегаїіоп зЬоиІс! Ье §ІУЄП 1е§а11у Іо сЬап§іп§ аїЬІеїез' 

сШгепзЬір. 
Соттегсіаіігаїіоп апсі $роп$ог5Ііір 

РОЗІІІУЄ ЕЙесІ 
• Сгеаїег сотреіШоп атоп§ зропзогз іпсгеазез їЬе ргойїз. 
№§аііуе ЕЯесІ 
• ТЬе тесііа \УІІЬ іЬеіг епогтоиз апсі ипсопІгоІІаЬІе іпйиепсе 

іосиз тоге оп іЬе зЬо\у їЬап іЬе геаі еззепсе оГ їЬе Сатев. 
(ощіпаіесі/гот Зрогі Асітіпізігаїіоп Мапиаі) 
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РобМЄХІ ЄХЄГСІ5Є5 

І. СотЬіпе іИе жогсІ5 іп а$ т а п у жогсі сотЬіпаїіопз а$ роззіЬІе. 

1 зрогіз а 1а\у 
2 ипсопІгоІІаЬІе Ь соипігіез 
3 геаі с рагіісіраііоп 
4 зегіоиз а сазе 
5 іпіегпаїіопаї е іпйиепсе 
6 тогаїііу { Іашуег 
7 роїііісаі § сопзісіегаїіоп 
8 рЬузісаІ Ь іззиез 
9 с!еуе1оріп§ і еззепсе 
10 ециаі ) зузіет 
11 сіоріп§ к с!ап§егз 

II. МаІсГі іЬе \л/огсІ5 ассогсііпд Іо зіті їаг теапіпд. Зіисіу Бупопутх. 

1 1а\у, п а §аіп, іпсоте, геуепие, Ьепейі, 
уаіие, геїигп, уіеИ. 

2 зиррогі, п Ь ОЬ]ЄСІІУЄ, 1е§і1іта1е, гі§Ьі, ргорег, 
Ьопезі, ЬопогаЬІе. 

3 Іаіг, ай) с оШсег, а§епІ, гергезепіаііуе, 
Гипсііопагу, ехесиїіуе. 

4 іззие, п а зкіїїесі, ргойсіепі, ехрегіепсесі, 
Ігаіпесі, ^иа1ійес^, раісі. 

5 ойісіаі, п е зизіаіп, шаіпіаіп, саггу, ргор, 
Ьгасе. 

6 сіоре, п £ сіііеііапіе, попрго£еззіопа1, ПОУІСЄ, 

Іеагпег. 
7 атаїеиг, п 8 Іоріс, зиЬ^есІ, роіпі, таїїег, айаіг, 

сопсегп, ^ие8^іоп. 
8 ргоГеззіопаї, ай) Ь зіаіиіе, гиіе, гедиіаііоп, огсіег, асі, 

сосіе сЬагїег, сопзіііиііоп. 
9 ргойї, п і аиіЬогіїу, ейесі, ргеззиге, сопігої, 

§иі<іапсе, ро\уег. 
10 іпйиепсе, п ) сіги§, пагсоїіс, оріаіе, ЬагЬіІигаІе, 

зесіаііуе, зіітиіапі. 
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III. МаісН апІопугтіБ {гот іНе ЬоіЬ соїитпз. 
1 асіуапсесі, асі) а пе§а(іуе, асі) 
2 атаїеиг, асі) Ь аЬзоІуе, V 
3 ассиве, V с Ьагтопу, п 
4 ровіїіуе, асі) а рго£е88іопа1, асі) 
5 гізе, V Е геїагсіесі, асі) 
6 8ЄГІОЧ8, асі) { ґаіі, V 
7 СОПЙІСЇ, п 8 іп8І§пійсапІ, асі) 

IV. РіІІ ІНе ЬІапк& жііЬ іЬе песеззагу \л/огс!$: 
1 . І8 уегу ітрогіапі Іо їЬе ґиіиге о£ (Ье ОІутріс 

Сате8, ав іі І8 опе о5 іЬе то8( ітрогіапі о£ Оіутрізт . 
2. Іп ге§аг<І8 Іо іЬе о£ їЬе Сатез їЬеге аге ЬоїЬ ровіїіуе 

апсі пе§а1іуе азресів Іо . 
3. Раіг ріау теап$ тоге їЬап )и8Ї (Ье гиіев. К І8 аізо 

аЬоиї апсі £ог гиіез апсі орропепїз. 
4. АпІі-<1оріп§ сатраі§П8 вЬоиІсІ Ье апсі 

асіуапсесі. її зЬоиІсІ есіисаіе сЬіїсігеп, рагепіз, соасЬез, апсі їЬе тесііа 
аз (о ітріісаііопв о£ (Ье о£ <іги§8 (тогаїіїу 
апсі рЬузісаІ ). 

5. ТЬеге ти$1 Ье зресіаіізі 8рогІ8 . 
6. 5егіоіі8 сопзісіегаїіоп зЬоиІсІ Ье §ІУЄП 1е§а11у Іо сЬап§іп§ аіЬІеІез' 

V. МаїсЬ їЬе епсііпд Іо іИе вепіепсев Ьедіппіпдз. 
1 Ап апІі-сіоріп§ 

сатраідп із уегу 
ітрогіапі . . . 

2 Ргоііе88Іопа1І8т сап Ье 
сіейпесі а8 ... 

3 Раіг ріау ашагсЬ Гог 
аіЬІеІез, Іеат$ апсі 
зиррогіегз ... 

... «Ьоиісі Ье е8ІаЬ1І8Ьес! апсі рготоіесі 
Ьу огдапігег8 о£ аіі сотреііїіош. 

... Іоси8 тоге оп (Ье 8Ьо\у їЬап їЬе 
геаі еззепсе оГ (Ье Сатев. 
... рготоїіоп о£(Ье ОІутріс і<іеаІ8. 
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Раіг ріау І8 уегу 
ітрогіапі Іо іЬе £и1иге 
о£ іЬе Оіутріс Сате§ 

РОЗІІІУЄ азресі оГ 
ргоГе88Іопа1І8т І8 ... 
РгоГе88іопа1 аіЬІеІев 
зЬоиІсІ Ье оЬ1і§аІес1... 

ТЬе тесііа \УІІЬ 

іЬеіг епогтоив апсі 
ипсопІгоІІаЬІе іпйиепсе 

Іо раг1ісіра1іп§ іп іЬе Сатез Ьу 
1а\у. 

... Іо іЬе £иІиге о£ іЬе Оіутріс Сатез 
£ог тапу геавопв. 
. . .такіп§ а 1ІУІП§ їгот 8рогІ ог а 
віапсіагсі \УЬІСЬ ЬГІП§8 оиі іЬе аіЬІеІе'8 
Ьезі. 
... а8 іі із опе о£ іЬе т о з і ітрогіапі 
уаіиез о£ Оіутр ізт . 

VI. Сше ЕпдІізН еяиіуаіепіі Іо іЬе іоііожіпд рЬгазез. ІІхе і Ь е т іп уоиг ожп 

5ЄПІЄПСЄ5. 
Фінансовий вплив 
чесна гра 
заробляти на життя 
спортом 
країна, що розвивається 
національна гордість 
антидопінгова комісія 
змінювати громадянство 
зміст Олімпійських ігор 
позитивний приклад 
створювати 
дотримуватися правил 
поважати суперника 
заохочувати нові таланти 
звинувачувати 
юристи у галузі спорту 

VII. Маке ир 10 циезііопз Іо іНе Іехі. Апз\л/ег їНет . 
VIII. РеїеІІ іЬе їехї. 

10 



ТехіВ 
I. Тгапзіаіе {Не {оііожіпд ШОГСІБ апсі рНга$е$ жіїНоиІ сіісііопагу. 

Маїіопаї ОІутріс Сотті і їее, Іпіегпаїіопаї ОІутріс СоттіКее, 
ОІутріс Моуетепі, ОІутріс СЬагІег, ог^апізаііоп, Іпіегпаїіопаї 
Ресіегаїіоп. 

II. Риі ІІ1Є5Є рагадгарИв їгот іЬе хїогу іп гідНі огсіег. Мате іКе ${огу. 
А . Каїіопаї ОІутріс Сотт іиеез (Ж)Сз), \УЬІСЬ ге§и1аІе іЬе 

ОІутріс Моуетепі шіїЬіп еасЬ соипігу (е§. ШОС, іЬе Ж)С їЬе 
Шіїесі Зіаіез) 

B. А питЬег о£ ог§апіза1:іоп5 аге ІПУОІУЄСІ іп ог§апізіп§ іЬе ОІутріс 
Сатез. То§еіЬег їЬеу £огт (Ье ОІутріс Моуетепі. ТЬе гиіез апсі 
§иісіе1іпе5 Ьу у^ЬісЬ (Ьезе ог^апізаііопз орегаїе аге оиШпесі іп (Ье 
ОІутріс СЬагІег. 

C . Ог§апІ8Іп§ Сотті((еез іог (Ье ОІутріс Сатев (ОСОСз), \УЬІСЬ 

(аке саге о£ (Ье ог§апіза(іоп оГ а зресійс се1еЬга(іоп о£ (Ье Оіутрісз. 

Б. ТЬгее §гоирз ог§апіза(іоп8 орегаїе оп а тоге зресіаіізесі ІЄУЄІ: 

Іп(егпа(іопа1 Ресіегаіїопз (ІРз), (Ье §ОУЄГПІП§ Ьосііез оГ а зрог( 
(е.§. РІРА, (Ье ІР їог ґооїЬаІІ (зоссег), апсі (Ье РІУВ, (Ье іп(егпа(іопа1 
§ОУЄГПІП§ Ьосіу £ог уоІІеуЬаІІ.) 

Е. А( ргезеп(, 202 ИОСз апсі 35 ІРз аге раг( оГ (Ье ОІутріс Моуетеп(. 
ОСОСз аге СІІЗЗОІУЄСІ айег (Ье се1еЬга(іоп о5 еасЬ Сатез, опсе аіі 
зиЬзециеіії раретогк Ьаз Ьееп сотр1е(ес1. Моге Ьгоасіїу зреакіп§, (Ье 
(егт ОІутріс Моуетеп( із зотеї ітез аізо теап( Іо іпсіисіе еуегуЬосіу 
апсі еуегуіЬіп§ ІПУОІУЄСІ іп (Ье Оіутрісз, зисЬ аз паїіопаї зрог( 
§ОУЄГПІП§ Ьосііез, а(Ь1е(ез, тесііа, апсі зропзогз оґ (Ье ОІутріс Сатез. 

Р. А( (Ье Ьеаг( оГ (Ье ОІутріс Моуетеп( із (Ье Іп(егпа(іопа1 ОІутріс 
Сотті((ее (ЮС), сиггепііу Ьеасіесі Ьу Іасциез К.о§§е. И сап Ье зееп аз 
(Ье §оуегптеп( оГ (Ье Оіутрісз, аз іі (акез саге о£ (Ье сіаііу ргоЬІетз 
апсі такез аіі ітрог(ап( сіесізіопз, зисії аз сЬоозіп§ (Ье Ьоз( сі(у о£ (Ье 
Сатез, апсі (Ье рго§гатте оГ (Ье Оіутрісз. 
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III. РіпсІ $упопут5 (о іЬе ТоІІожіпд шогсіх. Сопкиїі іЬе сіісііопагу. 
Аі ргезепі, а пишЬег о£, §иісіе1іпе, Іо Ьеасі, іо оиіііпе, сиггепііу, 

ітрогіапі. 

IV. Ріск кеу жогсІ5 оиі о( іЬе Іехі. 

V. Шгіїе їЬе аЬкІгасІ Іо їЬе Іехі. 

ТехїС 
І. КеасІ їЬе (ех(. 

Оізгирїіоп (о іИе ОІутрісз 
Шаг 

Оезріїе \уЬаІ СоиЬегІіп Ьасі Ьоресі £ог, їЬе Оіутрісз сіісі пої зїор шагз 
£гот Ьаррепіп§. Іп Гасі, іЬгее 01утріа(І8 Ьасі Іо разз шііЬоиї Оіутрісз 
Ьесаизе о£ шаг; сіие їо Шогісі \Уаг І їЬе 1916 Сатез \уеге сапсеїіесі, апсі 
їЬе §ате8 о£ 1940 апсі 1944 \уеге сапсеїіесі Ьесаизе о£\Уогк1 \Уаг II. 
Теггогіхт 

Іп 1972, \уЬеп їЬе 8 и т т е г Сатез \уеге Ьеісі іп МипісЬ, \Уе8Ї 
Сегтапу, ЄІЄУЄП т етЬегз о£ їЬе Ізгаеіі Оіутріс Іеат шеге Іакеп 
Ьо8Іа§е Ьу Раїезііпіап Іеггогізіз. А Ьип§1есІ ІіЬегаІіоп аИетрї Іесі Іо їЬе 
сіеаіЬз о£їЬе піпе аЬсІисІесІ аіЬІеїез \УЬО Ьасі поі Ьееп кіііесі ргіог Іо їЬе 
гезсие аз шеіі аз їЬаІ о£ а роїісетап, \УІІЬ ЙУЄ О£їЬе їеггогізїз аізо Ьеіп§ 
кіііесі. ТЬіз ЄУЄПІ із кпо\уп Іосіау аз їЬе МипісЬ таззасге. 

Оигіп§ їЬе З и т т е г Оіутрісз іп 1996 іп Аііапїа, Сеог§іа, 115А, а 
ЬотЬ угаз зеІ о££ аі їЬе Сепіеппіаі Оіутріс Рагк, кі11іп§ Ішо апсі ііг)игіп£ 
тоге їЬап 100. ІЬе ЬотЬ \уаз ріапіесі Ьу Егіс КоЬеП КисІоІрЬ, шЬо із 
ап а11е§ес! асШегепі о£ їЬе ехігетізі: рЬіІозорЬу СЬгізІіап Мепіїїу. 

ТЬе 2002 \Уіпїег Оіутрісз іп 5ак Ьаке Сіїу, ІЛаЬ, ША, шеге їЬе йгзї 
Оіутріс §атез зіпсе ЗерІетЬег 11, 2001. Оіутріс §атез зіпсе іЬеп 
^е^иі^ес1 ап ехігетеїу Ьі§Ь сіе§гее о£ зесигіїу сіие Іо їЬе £еаг оГроззіЬІе 
Іеггогізт. 
РоІІІІСБ 

Роїііісз аізо іпІег£егесІ \УІІЬ їЬе Оіутрісз оп зеуегаї оіЬег оссазіопз, 
їЬе т о з і \уе11-кпо\уп О£\УЬІСЬ шаз їЬе 1936 З и т т е г Оіутрісз іп Вегііп; 
їЬе §атез ЛУЄГЄ изесі аз ргора§апс1а Ьу їЬе Сегтап Nа2І5. 

ТЬе ЗОУІЄІ ІІпіоп сіісі по* рагіісіраїе іп їЬе Оіутріс Сатез ипііі 
їЬе 1952 З и т т е г Оіутрісз іп Неїзіпкі. Іпзіеасі, їЬе ЗОУІЄІЗ ог§апізе<1 
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ап іпіегпаїіопаї зрогіз ЄУЄПІ саііесі Зрагіакіасіз, Ггот 1928 оп\уапі. 
Мапу аіЬІеІез Ггот аззосіаііопз ог§апізес1 Ьу Соттипізіз ог сіозе Іо 
іЬет сЬозе поі Іо рагіісіраіе ог \уеге ЄУЄП Ьаггесі Ггот рагІісіраІіп§ іп 
ОІутріс Сатез, апсі іпзіеасі рагіісіраіесі іп Зрагіакіасіз. 

А роїііісаі іпсісіепі оп а зтаїїег зсаіе оссиггесі аі іЬе 1968 З и т т е г 
Оіутрісз іп Мехісо Сіїу. Т\УО Аітісап Атегісап Ігаск-апсІ-йеШ аіЬІеІез, 
Т о т т і е ЗтіїЬ апсі ІоЬп Сагіоз, регГогтесІ іЬе Віаск Рошег заіиіе оп 
іЬе уісіогу зіапсі оГ іЬе 200-теІег Ігаск апсі йеШ гасе. Аз а гезиіі, іЬе 
ЮС ІоМ іЬе ІІ50С Іо еііЬег зепсі іЬе 1\лю аіЬІеІез Ьоте, ог \уііЬ<іга\у 
іЬе сотріеіе Ігаск апсі ЙеШ Іеат. ТЬе ІІЗОС оріесі Гог іЬе Гогтег. 

Іп 1963, уагіоиз пе\УІу іпсіерепсіепі паїіопз зеї ир а сЬа11еп§е Іо 
іЬе ЮС саііесі Сатез оГ іЬе Етегдіп§ Рогсез (САКЕРО), УУЬІСЬ 

орепіу езроизесі роїііісз іп зрогі. ТЬе ЮС сіесіагесі рагіісірапіз іп 
САИЕРО "регзопае поп §гаІае" Гог іЬе ОІутріс Сатез. 

Веішееп 1999 апсі 2002, АГдЬапізІагіз ИаИопаІ ОІутріс Сотті ї їее 
\уаз зизрепсіесі Ггот іЬе ОІутріс Моуетепі. АГ§ЬапізІап геїигпесі іо 
ОІутріс сотреііііоп іп 2004 аЙег іЬе 200111.5. іпуазіоп оГ АГ§ЬапізІап 
апсі 8иЬ8е^иеп^ ОУЄГІЬГО\У ОГ іЬе ТаїіЬап ге§іте. 
Воусо№ 

ТЬе 1956 МеІЬоигпе Оіутрісз шеге Ьоусоїіесі Ьу: іЬе КеіЬегІапсІз, 
Зраіп апсі Зшіїгегіапсі, Ьесаизе оГ іЬе гергеззіоп оГ іЬе Нип§агіап 
ІІргізіп§ Ьу іЬе \Уагза\у Расі, апсі СатЬосІіа, Е§урІ, Ігаф ап<і ЕеЬапоп, 
Ьесаизе оГ іЬе Зиег Сгізіз. 

Іп іЬе 1972, апсі 1976, а 1аг§е питЬег оГ АГгісап соипігіез іЬгеаІепесі 
іЬе ЮС \УІІЬ а Ьоусоїі, Іо Гогсе іЬет Іо Ьап гезресііуеіу 8оиіЬ АГгіса, 
КЬосІезіа, апсі 2еа1апс1. ТЬе ЮС сопсесіесі іп іЬе йгзі 2 сазез, Ьиі 
геГизесі іп 1976 Ьесаизе іЬе Ьоусоїі \уаз рготріесі Ьу а №\у 2еа1апс1 
ги§Ьу ипіоп Іоиг Іо ЗоиіЬ АГгіса, апсі ги§Ьу \уаз поі ап ОІутріс зрогі. 
ТЬе соипігіез ЛУІІЬСІГЄЛУ іЬеіг Іеатз аЙег іЬе §атез Ьасі зіагіесі; зоте 
АГгісап аіЬІеІез Ьасі аігеасіу сотреіесі. А Іоі оГ зутраіЬу шаз Геїі Гог іЬе 
аіЬІеІез £огсесі Ьу іЬеіг §оуегптепІз Іо Іеауе іЬе ОІутріс Уі11а§е; іЬеге 
^аз Іііііе зутраіЬу оиїзісіе АГгіса Гог іЬе §оуегптепІз' аііііисіе. Ту/епіу-
І\УО соипігіез (Сиуапа шаз іЬе опіу поп-АГгісап паїіоп) Ьоусоїіесі іЬе 
Мопігеаі Оіутрісз, Ьесаизе Иеш 2еа1апс1 шазп'ї Ьаппе<і. 

Аізо іп 1976, Сапасіа ІоИ іЬе Іеат Ггот Ташап іЬаІ іі соиісі поі 
сотреіе аі іЬе Мопігеаі З и т т е г Оіутрісз ипсіег іЬе пате "КериЬІіс оГ 
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СЬіпа", сіезрііе а сотрготізе іЬаі т ш Ш Ьауе а11о\уесі Таішап іо ше іЬе 
КОС йа§ ап<1 апіЬет. Таішап геґизесі апсі аз а гезиіі сіісі по! рагіісіраіе 
ипШ 1984, \уЬеп іі геіигпесі ипсіег іЬе пате "СЬіпезе Таіреі". 

Іп 1980 апсі 1984, іЬе СоМ \Уаг орропепіз ЬоусоКесІ еасЬ оіЬег'з 
§атез. ТЬе ІІпііесі Зіаіез апсі 64 оіЬег ^езіегп паііопз геіизесі Іо 
сотреіе аі іЬе Мовсош Оіутрісв іп 1980, Ьесаизе о£ іЬе ЗОУІЄІ іпуазіоп 
о£ А£§Ьапізіап, Ьиі 16 оіЬег \Уезіегп паііопз сіісі сотреіе аі іЬе Мозсо\у 
Оіутрісв. ТЬе ЗОУІЄІ ІІпіоп апсі 14 о£ііз Еазіегп Віос рагіпегз соипіегесі 
Ьу зкірріп§ іЬе Ьоз Ап§е1ез Оіутрісв іп 1984, аг§иіп§ іЬе за£еіу о£ іЬеіг 
аіЬІеіез соиМ поі Ье §иагапіеес1 іЬеге. 

Іп 1988, ІМогіЬ Когеа Ьоусоііесі іЬе Зеоиі Оіутрісз іо ргоіезі аі 
поі Ьеіп§ тасіе со-Ьо8і \УІІЬ ЗоиіЬ Когеа. ТЬгее оіЬег паііопз, СиЬа, 
ЕіЬіоріа апсі №сага§иа (сіие тозіїу іо есопотіс ргоЬІетз о£ зеп<ііп§ 
аіЬІеіез іо сотреіе) 8іауес1 а\уау іп коїісіагііу, іЬои§Ь іп огсіег іо ауоісі 
сепзиге Ьу іЬе ЮС іі \уа$ поі оШсіаІІу аппоипсесі аз а Ьоусоіі. 

Ігагіз §епега1 зрогііп§ Ьоусоіі о£ Ізгаеі із тапі£езі поі іп ехріісіі 
геґизаі іо сотреіе (\УЬІСЬ \уои1с! аіігасі запсііопз) Ьиі іп \уііЬсіга\уаІ5 
сіие іо "іп^игіез" апсі зітіїаг геазопз. Бигіп§ іЬе 2004 АіЬепз Сатез, 
Ігапіап ^исіока АгазЬ Мігезтаеііі іпіепііопаїїу оуег-аіе, ехсеес1іп§ іЬе 
\уеі§Ьі Іітіі апсі £ог£еіііп§ Ьіз таісЬ а§аіпзі Ізгаеіі ЕЬисі Уакз, іЬе Йгзі 
і і те іЬіз Ьасі Ьаррепесі аі іЬе Оіутрісз. 

II. Ріпсі іп іНе Іехі іпїогтаїіоп аЬоиі іНе іпЛиепсе ої СоїсІ Шаг ироп ОІутріс 
т о у е т е п і . 

III. Ріск ир 6 - 8 кеу $епїепсе5 оиі ої іИе Іехі. 

IV. Маке а ріап Іо іЬе іехі апсі геїеіі ії. 

V. Адгее ог сІІ5адгее м/іїН ІЬе 5ІаїетепІ5 Ьеіож, ехрге$5 уоиг сопАгтаІіоп ог 
ипсегіаіпіу. 
1. Ассогсііп§ апсіепі Оіутрісз ігасііііоп Мосіегп ОІутріс Сатез 

зЬоиІсІ зіор \уагз £гот Ьаррепіп§. 
2. То рагіісіраіе іп іЬе ОІутріс Сатез із сіап§егоиз Ьесаизе о£ 

іеггогізт. 
3. Роїііісз сіопі іпйиепсе апсі іпіегііеге шііЬ іЬе ОІутріс Моуетепі. 
4. ТЬе геазопз £ог іЬе ОІутріс Сатез іо Ье Ьоусоїіесі аге есопотісаі 

апсі йпапсіаі опез. 
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II N І Т 2 
Техі А 

НІ5Т0КУ ОР 5РОКТ РОК РЕК5СЖ5 ШІТН А РІБАВШТУ 

РГЄ-ІЄХ4 ЄХЄГСІ5Є5 

І. НеасІ іЬе СІ05$агу. 

Ае§І8, П 

атриіее, п 

Ьііпсі, асі], п 

сіуіііап, п 

сопІгіЬиІіоп, п 

сегеЬгаІ раку 

сіеа£, аф, п 

сІізаЬіІіІу, п 

іттоЬіІіІу, п 

ітраігесі, асі) 

іпіегпаї, ай) 

тег§е, V 

іЬе ргоіесііоп ог зиррогі о£ а рагіісиїаг ог§апігаІіоп 
ог регзоп; 

а регзоп \УЬО Ьа8 Ьасі ап а г т ог а 1е§ атриіаіесі; 

поі аЬІе іо вее; реоріе \УЬО саппої зее; 

а регзоп \УЬО І8 ПОІ а т е т Ь е г о£ іЬе агте<і £огсез ог 
іЬе роїісе; 

іЬе асі О£§ ІУІП§ 8іЬ, езресіаііу шопеу, Іо Ьеір а регзоп 
ог ап ог^апігаїіоп; 

а тесіісаі сопсііііоп изиаііу саизесі Ьу Ьгаіп <іата§е 
Ье£оге ог аі ЬігіЬ іЬаІ сашез іЬе 1оз8 о£ сопігої о£ 
т о у е т е п і іп іЬе агтз апсі 1е§з; 

ипаЬІе Іо Ьеаг ог ипаЬІе Іо Ьеаг уегу здеіі; реоріе УУЬО 

саппої Ьеаг; 

іЬе зіаіе о£ поі Ьеіп§ аЬІе Іо изе а рагі о£ уоиг Ьосіу 
сотріеіеіу ог еазіїу; іЬе зіаіе о£ поі Ьеіп§ аЬІе Іо 
Іеагп еаяіїу; 

іЬе зіаіе о£ поі Ьеіп§ аЬІе Іо ШОУЄ; 

сіата§ес! ог поі £ипсІіопіп§ погтаїїу; Ьауіпд іЬе 
Іуре о£ рЬузісаІ ог тепіаі ргоЬІетз тепііопесі; 

соппесіесі \УІІЬ іЬе іпзісіе о£ зіЬ; 

Іо сотЬіпе ог таке І\УО ог тоге іЬіп§З сотЬіпе Іо 
£огт а зіп§1е іЬіп§; 
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п іЬе ЬгапсЬ о£ шесіісіпе сопсегпесі шіЬ іп)игіе8 апсі 
(Іібеавек о£ іЬе Ьопе8 ог тивсіез; 

І088 о£ сопігої ог Їее1іп§ іп іЬе 1е§8 апсі Іомег Ьосіу; 

а регвоп \УЬО 8иЯег8 £гот рагар1е§іа; 

соппесіесі \УІІЬ іЬе 8ріпе (іЬе 1оп§ Ьопе іп іЬе Ьаск); 

тесіісаі ігеаітепі о£ іп)игіе8 ог сіізеазез іЬаі ІПУОІУЄЗ 

сиіііп§ ореп а рег80П8 Ьосіу апсі оЙеп гетоуіп§ 
ог гер1асіп§ 8оте рагіз; іЬе ЬгапсЬ о£ шесіісіпе 
соппесіесі \УІІЬ іЬі8 ігеаітепі; 

8отеіЬіп§ іЬаі І8 сіопе Іо сиге ап і11пе88 ог іп^игу, іо 
т а к е вЬ іоок апсі £ее1 §оосі; 

а ріасе \уЬеге реоріе тее і £ог ап ог§апІ2Єсі ЄУЄПІ, £ОГ 

ехатріе сопсегі, 8рогііп§ ЄУЄПІ ОГ сопґегепсе; 

шЬееІсЬаіг, п а зресіаі сЬаіг \УІІЬ ууЬееІ8, ивесі Ьу реоріе \УЬО саппоі 
\уа1к Ьесаизе о£ і11пе88, ап ассісіепі. 

II. ТгапксгіЬе іНе ГоІІошіпд жогсіз. Тгаіп уоиг ргопипсіаііоп. 
Ае§із, ашриіее, сіуіііап, соп8е^иепсе, огїЬоресіісв, раїву, рагар1е§іа, 

рагар1е§іс, рЬувіоіЬегару, 8иг§егу, уізиаі. 

III. Кеас] апсі діуе ІІкгаіпіап еяишаїепік ої іНе {оііожіпд іпіегпаііопаї жогсЬ. 
ОеАпе рагї5 ої 5реесЬ. 

Асі, аіЬІеіе, сегетопу, сЬатріопзЬір, сІиЬ, сотті і іее , сусіе, £огтаі, 
£оипс1, §1оЬа1, ісіеа, таппег, шесіісіпе, т іп іт і ге , ог^апіге, регвоп, 
рЬувісаІ, гесгеаїіопаї, геЬаЬіІііаііуе, уізиаі. 

IV. Рогт ІНе арргоргіаіе поипк (гот іЬе (оііожіпд УЄГЬІ. 

Сотреіе, сопігіЬиіе, со-огсііпаіе, есіисаіе, ЄПУОІУЄ, ехізі, £о11о\у, р іп , 
іщиге, іпігосіисе, тоуе, рагіісіраіе, рег£огт, зирегуізе, іеасЬ, ігеаі. 

VI. Сше ІЬе сіеііпіііоп ої ІНе \лгогсІ$. СопзиІІ ІНе сіісііопагу. 
ОеаЯутрісз, ех-8егуісетап, Рагаїутрісз, рЬузіоіЬегару, геЬаЬіІііаііоп. 

рагаріедіа, п 

рагар1е§іс, п 

вріпаї, асі) 

8иг§егу, п 

ігеаітепі, п 

уепие, п 
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V. КеасІ апсі їгапхіаїе іИе іехі: 
Ні$Іогу ої Брогі іог Рег5оп5 «міН а ОізаЬіІіІу 

\¥Ьі1е зрогі Ьаз уаіие іп еуегуопе'з 1і£е, іі із ЄУЄП тоге ітрогіапі іп 
іЬе 1і£е о£ а регзоп \УІІЬ а СІізаЬіІіІу ТЬіз І8 Ьесаизе о£ іЬе геЬаЬШіаІіуе 
іпйиепсе зрогі сап Ьауе поі опіу оп іЬе рЬузісаІ Ьосіу Ьиі аізо оп 
геЬаЬШіаІіп§ реоріе \УІІЬ а «ІізаЬіІіІу іпіо зосіеіу. РигіЬегтоге, 8роП 
ІеасЬез іп(1ерепс1епсе. ІЧІошасІауз, реоріе \УІІЬ а СІізаЬіІіІу рагіісіраіе іп 
Ьі§Ь рег£огтапсе а8 \УЄ11 аз іп сотреііііуе апсі гесгеаііопаї зрогі. 

8рогі £ог аіЬІеІез \УІІЬ а СІізаЬіІіІу Ьаз ехізіесі £ог тоге іЬап 100 
уеагз. Іп іЬе 18іЬ ап<1 19іЬ сепіигіез, сопІгіЬиІіопз \уеге тасіе \УЬІСЬ 

ргоуесі іЬаІ зрогі асііуіііез у/еге уегу ітрогіапі £ог іЬе ге-е<1исаІіоп 
апсі геЬаЬШіаІіоп о£ регзопз шііЬ а сІіяаЬіІіІу. АЙег \УогИ Шаг І, 
рЬузіоіЬегару апсі зрогіз тесіісіпе Ьесате аз ітрогіапі аз огіЬоресііс 
апсі іпіегпаї зиг§егу. 

Зрогіз сІиЬз £ог сіеа£ \уеге аігеасіу іп ехізіепсе іп 1888 іп Вегііп. ТЬе 
ууогісі ог§апіхаІіоп о£ зрогі £ог іЬе сіеа£ - СІ88 - \уаз £оипс1ес1 іп 1922 
апсі іЬе сіеа£ зіііі ог§апіге іЬеіг О\УП УГОГІСІ §атез, іЬе БеаЙутрісз. 

8рогІ £ог реоріе \УІІЬ а рЬузісаІ СІізаЬіІіІу \уаз іпігосіисесі аЙег \УогИ 
\Уаг II, Іо аззізі іЬе тесіісаі апсі рзусЬо1о§іса1 пеесіз о£ іЬе 1аг§е питЬег 
о£ іп^игесі ех-зегуісетеп, -\уотеп апсі сіуіііапз. Іп гезеагсЬіп§ пеш 
теїЬосІз Іо т і п і т і г е іЬе соп5е^иепсе8 о£ іЬеіг ІттоЬіІіІу, іі ргоуісіесі 
а пе№ ап<1 §геаІ роззіЬіІіІу £ог ГЄУІУІП§ іЬе ісіеа о£ зрогі аз а т е а ш о£ 
Ігеаїтепі апсі геЬаЬШіаІіоп. 

Іп 1944 Ог. Іліс1\уі§ Сиіітапп, аі іЬе ^е^иез^ о£ іЬе ВгіІізЬ 
Соуегптепі, орепесі а зріпаї іп)игіез сепіге аі іЬе 8іоке Мапсіеуіііе 
Нозріїаі. А пе\у арргоасЬ іпігосіисесі зрогі аз а рагатоипі рагі о£ іЬе 
гетесііаі Ігеаїтепі апсі Іоіаі геЬаЬШіаІіоп о£ регзопз шііЬ а СІізаЬіІіІу. 
КеЬаЬіІіІаІіоп зрогі ЄУОІУЄСІ гаїЬег циіскіу Іо гесгеаііопаї зрогі апсі іЬе 
пехі зіер Іо сотреііііуе зрогі \уаз опіу а таїїег о£ з оте уеагз. 

Оп 28 Іиіу 1948, іЬе сіау о£ іЬе Орепіп^ Сегетопу о£ іЬе 1948 ОІутріс 
Сатез іп ЬопсІоп, Бг. Сиіітапп ог^апігесі іЬе Йгзі сотреііііоп £ог 
луЬееІсЬаіг аіЬІеІез УУЬІСЬ Ье патесі іЬе 8іоке Мапсіеуіііе Сатез. Іп 
1952, ОиІсЬ ех-зегуісетеп іоіпесі іЬе тоуешепі апсі іЬе Іпіегпаїіопаї 
8іоке Мапсіеуіііе Сатез Сотт і ї ї е е (І8МСР) шаз £оип<іес1. Іп 1960 іЬе 
Йгзі Рагаїутріс Сатез шеге Ьеісі сіігесіїу £оІ1ошіп§ іЬе ОІутріс Сатез 
іп Поте, Иаіу. ТЬе ЄУЄПІ изесі іЬе зате уепиез апсі £огтаІ аз іЬе ОІутріс 
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ЄУЄПІ апсі іпсіисіесі 400 аіЬІеіез £гош 23 соипігіез. ТЬіз ЄУЄПІ \\газ іо 
сопііпиє іп іЬіз шаппєг єуєгу Гоиг уєагБ £о11о\уіп§ іЬе ОІутріс сусіе. 
А питЬєг о£ сІіЯегепІ сіізаЬіІііу §гоирз ЛУЄГЄ тег§есІ іп сотреііііоп іп 
1976 апсі іп іЬе зате уєаг іЬе йгзі Рагаїутріс Шіпіег Сатез іоок ріасе. 

Аізо іп 1960, ипсіег іЬе ае§із о£ іЬе \¥огіс1 Рєсіегаііоп Гог Ех-
зегуісєтєп, ап Іпіегпаііопаї \¥огкіп§ Сгоир оп Зрогі £ог іЬе ОізаЬІесі 
чуаз зєі ир іо зіисіу іЬе ргоЬІетз о£ зрогі £ог регзопз \УІІЬ а сІізаЬіІііу. 
Іі гезиііесі іп іЬе сгеаііоп, іп 1964, о£ ап іпіегпаііопаї зрогі іесіегаііоп 
саііесі 1800: Іпіегпаііопаї Зрогі Ог^апіхаііоп іог іЬе БізаЬІесі. 1800 
оЯегесі оррогіипіііез іог іЬозе аіЬІеіез \УЬО соиісі поі аіШіаіе іо І8МСР: 
уізиаі ітраігесі, атриіеез, регзопз \УІІЬ сегеЬгаІ раїзу апсі рагар1е§ісз. 
Аі іЬе зіагі, 16 соипігіез шеге аійііаіесі іо 1800 апсі іЬе огдапігаііоп 
ризЬесі уегу Ьагсі іо іпсіисіе Ьііпсі апсі атриіее аіЬІеіез іпіо іЬе 1976 
Рагаїутрісз іп Тогопіо апсі регзопз \УІІЬ сегеЬгаІ раїзу іп 1980 іп 
АгпЬет. Ііз а і т шаз іо етЬгасе аіі сіізаЬіІіііез іп іЬе іиіиге апсі іо асі 
аз а Со-огсііпаііп§ Сотті і іее . №уегіЬе1езз, оіЬег сІізаЬіІіІу-огіепіаІесі 
іпіегпаііопаї ог^апіхаііопз зисЬ аз СРІ5К.А апсі ІВ8А шеге іоипсіесі іп 
1978 апсі 1980. 

ТЬе £оиг іпіегпаііопаї огдапігаііопз ехрегіепсесі іЬе пеесі о£ 
соогсііпаІіп§ іЬе Сатез. 8о іЬеу сгеаіесііЬе "Іпіегпаііопаї Со-огс1іпаііп§ 
Сотті і іее 8рогіз £ог іЬе БізаЬІесі іп іЬе \Уог1сГ (ІСС) іп 1982. ТЬе ІСС 
\уаз огі§іпа11у сотрозесі о£ іЬе ґоиг ргезісіепіз о£ СРІ8К.А, ІВ8А, І8МСР 
апсі ІЗОО, іЬе §епега1 зесгеіагіез апсі опе асісііііопаї т е т Ь е г (іп іЬе 
Ье§іппіп§ іі шаз іЬе Уісе-Ргезісіепі, апсі Іаіег оп іЬе ТесЬпісаІ Ойїсег). 
СІ88 апсі ША8-РМН _)оіпе<і іп 1986, Ьиі іЬе <іеа£ зіііі таіпіаіпесі іЬеіг 
ОЧУП ог§апігаііоп. НОШЄУЄГ, іЬе т е т Ь е г паііопз сіетапсіесі тоге 
паїіопаї апсі ге§іопа1 гергезепіаііоп іп іЬе ог§апігаііоп. ТЬіз Бпаїїу 
Іесі іо іЬе іоипсіаііоп о£ а пе\у, сіетосгаіісаііу ог§апігесі іпзіііиііоп, іЬе 
Іпіегпаііопаї Рагаїутріс Сотт і і іее (ІРС). 

ТЬе Іпіегпаііопаї Рагаїутріс Сотт і і іее (ІРС) із іЬе §1оЬа1 §ОУЄГПІП§ 

Ьосіу о£ іЬе Рагаїутріс Моуетепі. ТЬе ІРС ог§апігез іЬе 8 и т т е г апсі 
\¥іпіег Рагаїутріс Сатез, апсі ЗЄГУЄЗ аз іЬе Іпіегпаііопаї Ресіегаііоп 
£ог 12 зрогіз, іог УУЬІСЬ ІІ зирегуізез апсі со-огсііпаіез іЬе \УогМ 
СЬатріопзЬірз апсі оіЬег сотреііііопз. 

(ощіпаїесі/гот Рагаїутрісз," Місгозо/і" Епсагіа" Епсусіоресііа 2000. ©) 
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Ро$МЄХІ ЄХЄГСІ5Є5 

І. СотЬіпе (Не шогсіз іп ак тапу м/оггі сотЬіпаїіопБ а$ розііЬІе. 

1 геЬаЬіІіІаІіуе а аіЬІеІез 

2 зрогі Ь врогі 

3 §ОУЄГПІП§ с іпйиепсе 

4 уізиаі сі тесіісіпе 

5 сотреііііуе е Ігеаїтепі 

6 \уЬеекЬаіг Г Іесіегаїіоп 

7 зріпаї § ПЄЄСІ8 

8 гетесііаі Ь ігуигіез 

9 зрогіз і Ьосіу 

10 рзусЬоІо^ісаІ ) ітраігесі 

II. МаїсН {Не жогсІ5 ассогсііпд {о зітіїаг теапіпд. 5їис)у зупопутк. 

1 а іт , п а зирегіог, киргете, оиІ8Іапсііп§ 
2 аїШіаІе, у Ь Ьигі, тшпсі, сіата§е, і тра ігтепі 
3 СІізаЬіІіІу, п с Ігеаїтепі, іЬегару, гетесіу, 

рЬувіоіЬегару 
4 ЄУОІУЄ, V сі оррогіипііу, оссавіоп, сЬапсе, 

рговресі 
5 ЄУЄПІ, п е сіеуеіор, §го\у, асіуапсе 
6 іпргу, п { ріасе, іосаііоп 
7 рагатоипі, аф § Ьаррепіпд, оссавіоп, таїїег, Гасі, 

іпсісіепі 
8 роззіЬіІіІу, п Ь р іп , ипііе, сотЬіпе, іпсогрогаїе 
9 геЬаЬШіаІіоп, п і Ьапсіісар, сіівогсіег, іпсарасіїу, 

Ш1ЙІПЄ88 

10 уепие, п ) іпіепііоп, ріап, Іагдеї, ОЬ^ЄСІІУЄ 
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III. МаІсЬ апіопутз ї г о т їИе ЬоіГі соїитпк. 

1 сгеаііоп, п а аеіег 

2 аізаЬШіу, п Ь йіпезз 

3 ІттоЬіІіІу, п с ехіегпаї 

4 іпіегпаї, асіі а з1о\УІу 

5 ризЬ,у е сіуіііап, п 

6 с]иіск1у, аау Г аезігисііоп 

7 зегуісетап, п 8 тоЬіІіІу 

IV. РіІІ іНе ЬІапкз жііЬ іЬе песе$$агу ШОГСІБ: 

1. Зрогі Гог аіЬІеІез \УІІЬ а Ьаз ехізіеа Гог тоге іЬап 
100 уеагз. 

2. АЙег \УогМ \¥аг І, апсі Ьесате аз 
ітрогіапі аз огіЬоресііс апсі іпіегпаї зиг^егу. 

3. Зрогі іог реоріе \УІІЬ а рЬузісаІ СІізаЬіІіІу \уаз іпігосіисесі аЙег ШогМ 
Шаг II, Іо аззізі ійе тесіісаі апсі рзусЬо1о§іса1 пеесіз оГ ійе 1аг§е 
питЬег о£ іп^игесі апсі . 

4. ТЬе Рагаїутріс Сатез изе іЬе зате апсі аз 
іЬе ОІутріс ЄУЄПІЗ. 

5. Іпіегпаїіопаї Зрогі Ог§апігаІіоп Гог іЬе ОізаЬІесІ ойегесі 
оррогіипіііез Гог іЬозе аіЬІеІез \УЬО соиМ поі айШаїе Іо ІЗМСР: 

? > 

апсі . 
6. ОіЬег сіізаЬіІіІу-огіепІаІесі іпіегпаїіопаї ог§апігаІіопз зисЬ аз 

апа ІВЗА ^еге Гоипаеа іп 1978 апа 1980 
7. ТЬе ІРС ог§апі2ез іЬе апа 

, апа ЗЄГУЄЗ аз іЬе Іпіегпаїіопаї 
Гог 12 зрогіз, Гог \УЬІСЬ ІІ зирегуізез апа со-огаіпаїез іЬе \УогШ 
СЬатріопзЬірз апа оіЬег сотреііііопз. 

8. ТЬе із іЬе §1оЬа1 
§ОУЄГПІП§ ЬоаУ оГ іЬе Рагаїутріс Моуетепі. 
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V. МаІсЬ {Не епсііпд Іо іНе БЄПІЄПСЄЇ Ьедіппіпд$. 

1. Зрогі сап Ьауе іЬе геЬаЬШіаІіуе а) ... угаз сгеаіесі іп 1964. 
іпйиепсе поі опіу оп іЬе рЬузісаІ Ьосіу ... 
2. ТЬе Іпіегпаііопаї Рагаїутріс Ь) ... \уаз ґоипсіесі іп 
Сотті і іее (ІРС)... 1952. 
3. ТЬе іпіегпаііопаї зрогі Ієсіегаїіоп саііесі с) ... шеге ЬеМ Іп 1960. 
І8СЮ: Іпіегпаііопаї Зрогі Ог§апігаІіоп 
£ог іЬе БізаЬІесі... 
4. ТЬе Іпіегпаііопаї Зіоке Мапсіеуіііе сі) ... Ьиі аізо оп 
Сатез Сотті і іее (І8МСР) ... геЬаЬі1іІаІіп§ реоріе \УІІЬ 

а сіізаЬіІііу іпіо зосіеіу 
5. ТЬе ЙГЗІ Рагаїутріс Сатез сіігесіїу е) . . . \УЄГЄ огдапігесі іп 
£О11О\УІП§ іЬе ОІутріс Сатез ... 1948. 
6. ТЬе йгзі сотреііііоп £ог ууЬееІсЬаіг і") ... із іЬе §1оЬа1 
аіЬІеіез патесі іЬе Зіоке Мапсіеуіііе §ОУЄГПІП§ Ьосіу о£ іЬе 
Сатез ... Рагаїутріс Моуетепі. 

VI. СІУЄ ЕпдІііН ециіуаІепІ5 Іо ІЬе їоііожіпд рЬга$Є5. ІІ5Є іНет іп уоиг ожп 

5ЄПІЄПСЄ5. 

Неповносправні ЛЮДИ 

Спорт для неповносправних 
Фізіотерапія та спортивна 
медицина 
фізичні та психологічні 
потреби 
Засіб лікування 
Травма хребта 
Справа кількох років 
Спортсмени в інвалідних 
візках 
Під егідою 
Надавати можливість 
Церебральний параліч 
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Параплегія 
Вади зору 
Вади слуху 
Керувати та координувати 

VII. Маке ир 10 циеБІіопБ Іо іНе Іехі. Апвжег ї Ь е т . 

VIII. КеїеІІ ІЬе Іехї. 

ТехіВ 
I. Тгапііаїе іЬе (оііожіпд ЖОГСІБ апсі рНгавеі шііЬоиї сіісііопагу. 

Ьаііп \УОГС1, тоїіоп, гергезепі, УІЗІОП, іпзрігаїіопаї сЬагасІег, еіііе 
рег£огтапсе, теззаде, Ехесиїіуе Воагсі, сепіге роіпі, зутЬої, тої іо, 
мгіїї. 

II. Кеасі апсі Ігап5ІаІе їЬе іехі. 

Рагаїутріс 5утЬоІ апсі Моио 
ТЬе пе\у Рагаїутріс ЗутЬої сопзізіз о£ іЬгее еіетепіз іп гесі, Ьіие апсі 

§гееп - іЬе іЬгее соїоигз іЬаі аге т о з і шісіеіу гергезепіесі іп паїіопаї 
Йа§з агоипсі іЬе шогШ. II із а зутЬої іЬаі із іп тоїіоп, \УІІЬ іЬгее А§іІоз 
(£гот іЬе Ьаііп \УОГСІ "а§іІо", теапіп§ "І тоуе") епсігс1іп§ а сепіге 
роіпі; етрЬазігіп§ іЬе гоїе іЬаі іЬе ІРС Ьаз о£ Ьгіп§іп§ аіЬІеіез £гот 
аіі согпегз о£ іЬе \УОГМ іо§еіЬег апсі епаЬ1іп§ іЬет Іо сотреіе. II аізо 
етрЬазігез іЬе £асІ іЬаі Рагаїутріс аіЬІеіез аге сопзіапііу іпзрігіп§ апсі 
ехсіІіп§ іЬе УУОГІСІ шііЬ іЬеіг рег£огтапсез - аЬуауз тоуіп§ £отагсі апсі 
ПЄУЄГ §ІУІП§ ир - аз етЬосІіесІ іп іЬе ПЄУУ Рагаїутріс УІЗІОП "То ЕпаЬІе 
Рагаїутріс АіЬІеіез Іо АСЬІЄУЄ 8рогііп§ Ехсеїіепсе апсі Іо Іпзріге апсі 
Ехсіїе іЬе ШогМ". 

"Зрігії іп Моїіоп" із іЬе пе\у Рагаїутріс Моїіо, ехргеззіп^ іЬе 
іпзрігаїіопаї сЬагасІег о£ іЬе Рагаїутріс Моуетепі аз \УЄ11 аз еіііе 
рег£огтапсе о£ Рагаїутріс аіЬІеіез. її аізо зіапсіз £ог іЬе зІгоп§ \УІ11 о£ 
еуегу Рагаїутріап. ТЬе \\'огсі "Зрігії" ітрііез іЬаі іЬе ІРС із поі Іітіїесі 
Іо опіу з1а§іп§ Ьі§Ь рег£огтапсе зрогі, Ьиі іЬаі іЬеге із а зІгоп§ тезза§е 
ЬеЬіпсі оиг Моуетепі. "Моїіоп" оп іЬе оіЬег Ьапсі ітрііез, іЬаі іЬе ІРС 
із ап ог§апігаІіоп оп іЬе тоуе. 
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ТЬе сиггепі Рагаїутріс ЗутЬої \\газ сгеаїесі Ьу іЬе іпіегпаїіопаїїу 
гепошпесі а§епсу "ЗсЬоІг & Ргіепсіз", апсі арргоуесі аі іЬе ІРС Ехесиїіуе 
Воагсі тееІіп§ ЬеШ іп АіЬепз 4 Іо 6 Аргії 2003, \УЬЄП іЬе Сотт і ї їее 
сіесісіесі оп а ПЄУУ согрогаїе ісіепіііу. ТЬе ргеуіоиз зутЬої гетаіпесі іп 
Іітіїесі изе іЬгои§Ь іЬе АіЬепз 2004 Рагаїутрісз. 

(ощіпаїей/гот Рагаїутрісз," Місгозо/і" Епсагіа" Епсусіоресііа 2000. © ) 

III. РіпсІ і у п о п у т ї їо іНе іоііожіпд жогсіз. СопвиІІ іНе сіісііопагу. 
Еіетепі, (о тоуе, тоїіоп, сопзіапііу, Іо §ІУЄ ир, еіііе, Іо арргоуе, 

тееІіп§. 

IV. Ріск кеу жогсік оиі ої іНе Іехі. 

V. Шгіїе ІНе аЬзїгасІ Іо їНе Іехі. 

ТехіС 
І. Реасі ІНе іехі. 

ТЬе асЬіеуетепІз оГ аіЬІеІез \УІІЬ сіїзаЬШііез гетаіп 1аг§е1у ипкпоут 
Іо тоз і реоріе. А Ьі§Ь р т р оГ пеагіу І\УО теїгез Ьу а регзоп УУЬО Ьаз 
Ьасі а 1е§ атриіаіесі, ог Іезз іЬап ап Ьоиг апсі а ЬаІГ £ог іЬе \уЬеекЬаіг 
тагаїЬоп, зЬо\у іЬаІ реоріе шііЬ сІізаЬіІШез аге сараЬІе оГ сопзісІегаЬІе 
аіЬІеІіс регГогтапсе. її із ітрогіапі іЬаІ іЬезе асЬіеуетепІз зЬоиІсІ 
Ье гесо§пізесі Ьу іЬе тесіісаі ргоГеззіоп Гог І\УО т а р г геазопз. Рігзііу, 
іЬаІ іЬезе реоріе аге аіЬІеІез іп іЬеіг ошп гі§Ьі шЬо Ьауе іЬеіг О\УП 
зрогіз тесіісіпе пеесіз. Зесопсіїу, Іо Ьеір аііег аііііисіез Іо раїіепіз УУІЇЬ 

(іізаЬіІіІіез, іп геїаііоп Іо рЬузісаІ асііуііу, іп УУЬІСЬ тапу сіосіогз аге 
гезігісііуе гаїЬег іЬап ргезсгірііуе шііЬ ехегсізе. 

ТЬе Ьепейсіаі ейесіз оГ ехегсізе аге \УЄ11 езІаЬІізЬесІ іп геїаііоп Іо 
§епега1 ЬеаІіЬ апсі іп ге§апі Іо ргеуепііоп ог тапа§етепІ оГ зресійс 
сіізеазе ргосеззез - Гог ехатріе, поп-іпзиііп сіерепсіепі сІіаЬеІез. 
Реоріе \УІІЬ рЬузісаІ сІізаЬіІіІіез аге Іезз Іікеїу Іо ауаіі іЬетзеїуез оГ 
іЬезе Ьепейіз Гог а уагіеіу оГ геазопз іЬаІ іпсіисіе сиііигаї апсі зосіаі 
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£асІогз, £асі1іІіез, апсі ассезз. Рагіісіраііоп іп зрогі І8 поі езвепііаі Ьиі 
іі І8 ітрогіапі іЬаі реоріе \УІІЬ с1І8аЬШііе8 аге епсоига§есі Іо гетаіп 
рЬузісаИу асііуе. Ассити1а1іп§ еуісіепсе ЗЬО\УЗ іЬаі реоріе \УІІЬ 

с1І8аЬШііе8 \УЬО аге тоге рЬуяісаІІу асііуе УІ8ІІ сіосіогз Іезз апсі Ьауе 
£Є\УЄГ тесіісаі сотріісаііопз апсі Ьозріїаііваїіопз іЬап іЬеіг зесіепіагу 
соипіеграгіз. Рагар1е§іс аіЬІеіез аге тоге зиссеззйді іЬап поп-аіЬ1еІе8 
іп ауоі«ііп§ та^ог тесіісаі сотрНсаІіопз о£зріпаї согсі іп^игу. ТЬе зате 
тезза§е о£ іЬе асситиіаііоп о£ аі Іеазі ЗО тіпиіез о£ тосіегаїе іпіепзіїу 
асііуііу оп аі Іеазі ЙУЄ сіауз о£ іЬе \уеек І8 ециаііу аррІісаЬІе Іо зотеопе 
\УІІЬ а сіізаЬіІііу. ТЬе зате ргіпсіріез о£ 1гаіпіп§ - іЬаі із, іЬе §гасІесі 
іпсгеазе іп сіигаїіоп, іпіепзіїу, апсі й^иепсу арріу, Ьиі тоге іЬои§Ьі 
т а у Ье ^е^иі̂ ес^ аз Іо іЬе тосіе о£ ехегсізе ассогсііп§ Іо іЬе сіізаЬіІііу. 
ТЬе зосіаі апсі рзусЬо1о§іса1 Ьепейіз о£ ехегсізе апсі рагіісіраііоп іп 
зрогі аге поі ехсіизіуе Іо іЬе аЬІе Ьосііесі апсі т а р г ітргоуетепіз іп 
зе1£ езіеет апсі зосіаі іпІе§гаІіоп т а у оссиг іЬгои§Ь ап асііуе 1і£ез1у1е. 

Іп геаіііу, реоріе ДУІІЬ сіізаЬШііез сап Іаке рагі іп уігіиаііу еуегу зрогі 
ауаіІаЬІе Іпс1ис1іп§ Ьі§Ь гізк зрогіз зисЬ аз тоипіаіп с1ітЬіп§, зиЬадиа 
СІІУІП§, апсі зкііп§. 8оте зрогіз аге сопуепііопаї зрогіз іп \уЬісЬ Іііііе 
ог по тосіійсаііоп із гециігесі - £ог ехатріе, з м т т і п § . ОіЬег зрогіз 
т а у гециіге зресійс асіаріаііоп - £ог ехатріе, ууЬееІсЬаіг ЬазкеїЬаІІ -
ог тау Ье зресійсаііу сіеуеіоресі £ог а сегіаіп сіізаЬіІііу - £ог ехатріе, 
§оа1Ьа11 £ог іЬе уізиаііу ітраігесі. Рог іЬозе УУЬО аге соипзе11іп§ реоріе 
\УІІЬ сіізаЬШііез ге§агсііп§ іЬе роїепііаі Ьепейіз о£ зрогі іі із ітрогіапі 
Іо езІаЬІізЬ іЬеіг аітз. І£ іЬе а і т із ргітагіїу £ог рЬузісаІ ЬеаІіЬ Ьепейіз 
£ог а §епега1 ЬеаІіЬ ог сіізеазе тойійсаііоп іЬеп опе Ьаз Іо сопзісіег іЬе 
сіійегепсе Ьеішееп ехегсізе апсі зрогі. ТЬезе Іегтз аге ойеп іпсоггесіїу 
изесі іпІегсЬап§еаЬ1у. 8рогІ із поі аіууауз ехегсізе апсі УІСЄ уегза. 8рогІ 
ітрііез сотреііііоп апсі іЬе рЬузіо1о§іса1 сіетапсіз аге сіеіегтіпесі Ьу іЬе 
зрогі - £ог ехатріе, \\гЬее1сЬаіг зргіпі гасіп§ (апаегоЬіс) сотрагесі УУІІЬ 

шЬееІсЬаіг гоасі гасіп§ (аегоЬіс) сотрагесі \уііЬ різіоі зЬооІіп§ (зкіїї). 
8рогІ т а у аізо ІПУОІУЄ Ігаита, шЬісЬ \УІ11 Ье рагіісиїагіу ипсіезігаЬІе 
іп зоте сопсііііопз. Аііегпаїіуеіу іЬе £осиз т а у Ье оп зосіаіізаііоп апсі 
Ьиі1с1іп§ зе1£ езіеет. А1іЬои§Ь іЬе аЬШіу Іо асЬіеуе опе о£іЬезе аітз із 
поі песеззагіїу ехсіизіуе о£іЬе оіЬегз іі із Ье1р£и1 Іо сопзісіег іЬе регзопз 
§оа1з. N01 аіі зрогіз пеесі іо Ье ог§апізесі ог сотреііііуе. ТЬе сЬоісе о£ 
зрогі \УІ11 Ье іпйиепсесі Ьу уагіоиз £асІогз іЬаі іпсіисіе: 
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• іЬе регзопаї ргеїегепсе оГ іЬе регзоп - ап етрЬазіз оп епрутепі 
апсі рагіісіраііоп іп а зрогі іЬаІ зіітиіаіез іЬе регзоп т а у Ье 
ітрогіапі Іог сопііпиесі рагіісіраііоп; 

• іЬе сЬагасІегізІісз о£ іЬе зрогі - рЬузіо1о§іса1 сіетапсіз, соїіізіоп 
роїепііаі, Іеат ог іпсітсіиаі, соогсііпаїіоп ^е^иі^етеп^8; 

• іЬе тесіісаі сопсііііоп - Ьепейсіаі апсі сіеігітепіаі азресіз; 
• сопсііііопз аззосіаіесі \УІІЬ іЬе сопсііііоп - а1іЬои§Ь тоїог 

сіузїипсііоп т а у іпіііаііу арреаг Іо Ье іЬе та;ог Іітіїаііоп Іо 
рагіісіраііоп іЬеге т а у Ье іог ехатріе ап аззосіаіесі сагсііас 
сопсііііоп Іо сопзісіег. ТЬе СО§ПІІІУЄ аЬіІіІу апсі зосіаі зкіїїз оГ іЬе 
регзоп - аЬіІіІу Іо Гоїіои/ гиіез апсі іпіегасі лл'ііЬ оіЬегз; 

• ауаіІаЬіІіІу о£ іасіїіііез; 
• ауаіІаЬіІіІу оГарргоргіаіе соасЬіп§ апсі зиррогі зІаЯГ - ґог ехатріе, 

1іЙіп§ апсі Ьапс11іп§; 
• ециіртепі ауаіІаЬіІіІу апсі созі - аз СІізаЬіІіІу зрогі Ьаз ЄУОІУЄСІ, ЗО 

Ьаз іЬе ІесЬпо1о§у. Зресіаіізі сЬаігз аге ауаіІаЬІе іог зрогіз зисЬ аз 
Іеппіз, ги§Ьу, апсі ЬазкеїЬаІІ. А1іЬои§Ь зрогі зресійс сЬаігз аге поі 
песеззагу Гог іпіііаі рагіісіраііоп іі сіоез Ьесоте а сопзісіегаїіоп 
аз реоріе (іеуеіор іЬеіг іпіегезі апсі іееі тоге Іітіїесі Ьу іЬеіг 
е^иіртеп^. 

(огі%іпаіесІ/гот Зрогі Асітіпізігаїіоп Мапиаі) 

II. РіпсІ іп ІНе іехї іпіогтаїіоп аЬоиі їасіогв жЬісИ іпЛиепсе ІНе сЬоісе о* ап 
асііуііу ог зрогі. 

III. Ріск 6 - 8 кеу «ОГСІЇ оиі ої іНе Іех». 

IV. Тгап5ІаІе ІНе Іехі іпіо ІІкгаіпіап. 
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ІЛЧІТЗ 

СОМРЕТІТІСЖ 
Техі А 

Рге-Іехі ЄХЄГСІ5Є5 

І. НеасІ ІНе СІоккагу. 

Ас1уап1а§е, п 

еуаіиаііоп, п 

геу/агсі, п 

зкіїї, п 

аЬіІіІу, п 

Іаііиге, п 
тазіегу, п 

ргоіоіуре, п 

сагуе, V 
рс^етепі, п 

ЗІГІУЄ, V 

оссиг, V 
иііітаїе, п 
рагатоипі, ай) 
Іаск, п 

а §00(1 ог изеїиі циаіііу ог сопсІШоп іЬаІ зотеіЬіп§ 
Ьаз; зотеіЬіп§ іЬаІ Ьеірз уои Іо Ье тоге зиссеззіііі; 
а }ис1§етепІ аЬоиІ Ьо\у §оос1, изеїиі ог зиссеззіііі 
зотеіЬіп§ із (зуп. а$5е$5тепі); 
зотеіЬіп§ іЬаІ уои §еІ Ьесаизе уои Ьауе сіопе 
зотеіЬіп§ §оос1 ог Ьеіріиі ог Ьауе \уогкес1 Ьагсі 
(зуп. Ьепе/іі, ргіге); 
ап аЬіІіІу (о сіо зотеіЬіп§ \УЄ11 езресіаііу Ьесаизе 
уои Ьауе 1еагпе(1 ог ргасіізесі іі; 
іЬе зіаіе оГ Ьеіп§ аЬІе Іо сіо зотеіЬіп§; зотеопе'з 
ІЄУЄІ оГ зкіїї о£ с1оіп§ зотеіЬіп§; 
а Іаск о£ зиссезз іп асЬіеуіп§ ог с1оіп§ зотеїЬіпд; 
іЬогои§Ь ипсіегзіапсііп^ ог §геаІ зкіїї; сотріеіе 
сопігої ог ро\уег ОУЄГ зотеопе ог зотеіЬіп§; 
іЬе ЙГЗІ £огт іЬаІ а ПЄЛУ с1езі§п о£ а саг, тасЬіпе 
еіс. Ьаз, ог а тосіеі о£ іі изесі Іо Іезі; зотеопе ог 
зотеіЬіп§ іЬаІ із опе оґ іЬе Ьгзі апсі т о з і Іурісаі 
ехатріез оГ а §гоир ог зііиаііоп; 
Іо т а к е ап оЬ^есІ ог раїїегп; 
ап оріпіоп іЬаІ уоиг £огт, езресіаііу аЙег іЬіпкіп§ 
сагеїиііу аЬоиІ; ап оЖсіаІ сіесізіоп §ІУЄП Ьу а }исІ£е 
ог а соигі; 
Іо т а к е а §геаІ ейогі Іо асЬіеуе зотеіЬіп§; 
Іо Ьарреп; 
іЬе Ьезі ог іЬе т о з і тосіегп ехатріе оГ зотеіЬіп§; 
тоге ітрогіапі іЬап апуіЬіп§ еізе; 
іЬе \уау о£ с1оіп§ зотеіЬіп§; іЬе \уау уои сіеаі шіЬ 
а рагіісиїаг зііиаііоп ог а теїЬосі іЬаІ уои изе Іо 
асЬіеуе зотеіЬіп§; 
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зіапсіагсі, п ассеріесі ак погтаї ог изиаі; ге§и1аг апсі изиаі іп 
зЬаре, 5І2Є, апсі ^иа1і^у; 

регіогт, у іо сіо 8отеіЬіп§, езресіаііу 8отеіЬіп§ сііЯісиїї: ог 
изеґиі; 

ециаіе, V іо сопзісіег іЬаі І\УО іЬіп§З аге зітііаг ог соппесіесі. 
Іаіепі, п а паїигаі аЬіІіІу Іо сіо зотеіЬіп§ \УЄ11. 

II. СІУЄ іНе сіейпіііоп оі іЬе жогсіз. СопзиІІ ІНе сіісііопагу. 
Зузіет, сіізсизз, ІЄУЄІ, тагаїЬоп, ЄУЄПІ, зосіеіу, т п , іозе, іозег, §оа1, 

созі. 

III. КеасІ апсі діуе ІІкгаіпіап еяиіуаіепік оДНе їоііожіпд іпіегпаііопаї жогс!$. 
Оейпе рагіі ої зреесН. 

Ргіхе, зігисіиге, зузіет, Іосаі, гедіопаї, паїіопаї, поіе, аиіотаїісаііу, 
Іурісаі, сЬогео§гарЬес1 сіапсе, ргезепіаііоп, рЬузісаі асііуіііез, ргоіоіуре, 
ргасіісе Ііше, ргесіеіегтіпесі тосіеі, рЬепотепоп, еЯогІ, а^иа^іс агі, 
зеїесі, іЬеогеїісаІІу, §оа1, поііоп, геаіііу, розіїіуе. 

IV. Рогт ІЬе арргоргіаіе поип$ їгот ІЬе {оііожіпд УЄГЬЗ. 

То геГег, Іо регГогт, Іо еуаіиаіе, Іо сіеіегтіпе, Іо поіе, Іо топ, Іо 
Іозе, Іо ргезепі, Іо рагіісіраіе, Іо тазіег, Іо асЬіеуе, Іо Іеагп, іо епіег, Іо 
ассотрІізЬ, Іо ог§апіхе, Іо оЬіаіп, Іо сіейпе, Іо зеїесі. 

V. Кеасі апсі Ігап$ІаІе іИе Іехі: 
СотреШіоп 

ТЬе сіісііопагу геґегз Іо сотреііііоп аз а сопіезі Гог а ргіхе ог асіуап1а§е. 
Но\у \УЄ11 опе регзоп регіогтз іп сотрагізоп Іо іЬе регГогтапсе 
оіЬегз із сотреііііоп. ТЬе еуаіиаііоп ог ге\уагсі зузіет т а у Ье а Ьі§Ь1у 
зігисіигесі ЄУЄПІ - а £огта1 сотреііііоп аі а Іосаі, ге§іопа1, ог паїіопаї 
ІЄУЄІ. Аі І ітез іЬе еуаіиаііоп зузіет із опе'з регзопаї зузіет; іЬіз сап 
оссиг \УЬЄП а регГогтег сіеіегтіпез Ьіз ог Ьег зкіїї апсі аЬіІіІу здіїЬіп 
а зресійс §гоир оГ реоріе. ОіЬег і ітез іі із іЬе іисі§тепІ о^ тетЬегз 
оГ іЬе §гоир іЬаі сіеіегтіпез \УЬО ІЗ іЬе Ьезі регіогтег. Іп сіізсиззіп^ 
сотреііііуе гешагсі зігисіигез, іі із поіесі іЬаі іп "сотреііііоп поі 
еуегуопе сап Ье а шіппег. ТЬе зиссезз оГ опе рагіісірапі ог Іеат 
аиіотаїісаііу саизез' іЬе іаііиге оґоіЬегз" ТЬіз із іЬе Іурісаі зііиаііоп іп 
т о з і Іеат апсі іпсііуісіиаі зрогіз апсі §ате8. 
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СЬогео§гарЬе(і (іапсе апсі з \у ітт іп§ ргезепіаііопз аге £огтз о£ 
рЬузісаІ асііуііу іЬаі а11о\у Гог тазіегу гаіЬег іЬап сотреііііоп. \УЬеп 
опе зеіз оиі іо рагіісіраіе іп а ргосіисііоп, опе Ьаз а ргоіоіуре оґ \уЬаі 
ап оиізіапс1іп£ рег&гтег Іоокз Ііке апсі іЬиз опе зрепсіз ргасіісе і і т е 
аііетрііп§ іо асЬіеуе іЬаі ргесіеіегтіпесі тосіеі. Ьеагпіп§ о£тозі зкіїїз 
пеесіз Іо Ье ріасесі оп а тазіегу ІЄУЄІ гаіЬег іЬап а сотреііііуе ІЄУЄІ. 

Т\УО гесепі рЬепотепа іп іЬе Шііесі Зіаіез пеесі іо Ье тепііопесі. 
Опе із іЬе питЬег о£ реоріе \УЬО епіег тагаіЬопз адііЬ іЬе Ьоре о£ 
йпізЬіп§, поі ^іппіп§, аз іЬе ОЬ^ЄСІІУЄ апсі іЬе питЬег іЬаі гип опіу 
іо асЬіеуе а ргесіеіегтіпесі регзопаї Ьезі і іте . ТЬезе реоріе, а1іЬои§Ь 
сотреііп§ іп ап ЄУЄПІ іп \УЬІСЬ опіу опе регзоп із а \уіппег, Ьауе сагуесі 
оиі а пе\у £огт оґ ассотрІізЬтепі іЬаі сіоез поі ІПУОІУЄ сотреііііоп аз 
зосіеіу ігасііііопаїїу УІЄ\УЗ іі. АпоіЬег рЬепотепоп із іЬе ейогі о£ зрогі 
ог§апІ2аііопз іо ріасе ^ис!§теп1 зіапсіагсіз оп а^иаііс агі, §утпазіісз, 
ґгее ехегсізе, апсі й§иге зкаііп§ гоиііпез зо іЬаі а зіп§1е \УІППЄГ сап Ье 
зеїесіесі. Іп адиаііс агі, £ог ехатріе, а рег£огтег із ЗІГІУІП§ £ог а Сіазз 
І, II, ог III а\уагс1. ІЬеогеіісаІІу, аіі рег£огтегз іп а сотреііііоп соиісі 
гесеіуе а Сіазз І ог попе соиШ гесеіуе а Сіазз І. Зиссезз, і£ асЬіеуесІ, із 
оЬіаіпесі Ьу іЬе геасЬіп§ о і а сегіаіп, уегу сіійкиїі ІЄУЄІ. 

Тгие сотреііііоп оссигз ЛУЬЄП опіу опе іпсііуісіиаі ог §гоир сап \УІП. 

Ассерііп§ іЬіз іуре о£ сопіезі, \уіппіп§ ог \уіппіп§ аі аіі созіз, Ьесотез 
іЬе §оа1. ТЬе поііоп о£ иііітаіе іп сотреііііоп, ог Ьесотіп§ питЬег 
опе, із рагатоипі. А рагіісірапі тиз і еуепіиаііу геаііге іЬаі аз опе 
сопііпиез іо сотреіе, опе \УІ11 еуепіиаііу Іозе ЄУЄП І£ іЬе ЙГЗІ Іозз із іп 
іпіегпаііопаї сотреііііоп. Еуепіиаііу опіу опе регзоп сап Ье а \уіппег 
іп а рагіісиїаг ЄУЄПІ іп апу опе уеаг. А11 оіЬегз аге Іозегз. 

ТЬеге із аізо а сИЯегепі іаск іп с1ейпіп§ сотреііііоп апсі іп аііетрііп§ 
іо Ьгіп§ іі іпіо геаіііу ог еуегусіау 1і£е. Іі із зіаіесі іЬаі "сотреііііоп 
сопзізіз о£ асііуіііез сіігесіесі тоге ог Іезз сопзізіепііу іо\уаг<і тееііп§ 
а зіапсіагсі ог асЬіеуіп§ §оа1з іп шЬісЬ рег£огтапсе Ьу а регзоп ог Ьу 
§гоир із сотрагесі ап<1 еуаіиаіесі геїаііуе іо іЬаі о£ зеїесіесі оіЬег регзопз 
ог §гоирз." Неге сотреііііоп із ісіепіійесі аз а ргосезз о£ ес]иаїіп§ опе'з 
зкіїї ог іаіепі \уііЬ оіЬегз. Іі із поі сіейпесі аз а ргосіисі ог а \УІП аі аіі 
созіз. 

(огщіпаіей/гот А. Сіетепі, В. С. Нагітап ТЬе Теаскщ о/Ркузісаі Зкіїїз). 
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Р05МЄХІ ЄХЄГСІ5Є5 

. СотЬіпе ІНе іл/огсіз іп а$ і тапу жогсі сотЬіпаііопз а$ ро55ІЬІе. 

1 еуаіиаііоп а ІЄУЄІ 

2 Гогтаї Ь 5огт 
3 пе\у с ог^апігаііоп 
4 Ггее а сіазз 
5 зрогі е зузіет 
6 паїіопаї і ехегсізез 
7 іор § сотреііііоп 
8 іурісаі Ь іаск 
9 сіійіегепі і зііиаііоп 

1. МаїсЬ іЬе жогск ассогсііпд Іо зітіїаг теапіпд. БПісІу зупопугш. 

1 а\уагс1, п а ипаегзіапа, сотргеЬепа, Ье а\уаге оґ, 
регсеіуе, гесодпіге, арргесіаіе; 

2 асіуапіа^е, п Ь їгизігаііоп, ае£еаі, Ьгеакаошп, соїіарзе, 
іїазсо, тізсаггіа§е; 

3 ґаііиге, п с зіги£§1е, аііетрі, зіаіп, сотреіе, %Ьі; 

4 }иа§тепі, п а уегаісі, ги1іп§, аесізіоп, аа^иаісаііоп, 
агЬіігаііоп; 

5 ехегсізе, п е Ьеір, аззізіапсе, Ьепейі, ргойі, §аіп, ауаіі; 

6 іаск, п £ соте іо, аііаіп, §еі іо; 

7 ЗІГІУЄ, V § аігесііоп, соигзе, \уау, арргоасЬ, теіЬоа; 

8 геасЬ, V Ь Ьарреп, іаке ріасе, соте аЬоиі, арреаг, 
ехізі; 

9 геаііге, п і ргіге, ІгорЬу, §гапі, гешага, теааі , 
Ьезіошаї; 

10 оссиг, V І ехегііоп, \уогкоиі, асііуііу, сігіїї, ігаіпіп§, 
ргасіісе. 

29 



III. МаїсН апіопугт (гот ІНе ЬоіИ соІитп$. 
1 То епіег а Іо гетоуе 

2 Іо ЯпізЬ Ь Іо зауе 

3 Іо а11о\у с Іо рипізЬ 

4 Іо Ьгіп§ а Іо соттепсе 

5 Іо зрепсі е Іо £огЬіа 

6 Іо ге\уагс! { Іо Іозе 

7 Іо оЬіаіп Е Іо Іеауе 

IV. РіІІ ІЬе ЬІапк$ жііЬ іИе песеззагу ЖОГСІБ: 

1. ТЬе сіісііопагу геГегз Іо сотреііііоп аз а сопіезі їог а 
ог . 

2. ТЬе еуаіиаііоп зузіет із опе'з регзопаї зузіет; іЬіз сап 
шЬеп а регіогтег сіеіегтіпез Ьіз ог Ьег апсі 

\УІ ІЬІП а зресійс §гоир оґ реоріе. 
3. ТЬе питЬег оГ реоріе \УЬО епіег \уііЬ іЬе Ьоре 

оГ ітізЬіп§, поі , аз іЬе ОЬ^ЄСІІУЄ апсі іЬе питЬег 
іЬаі гип опіу Іо а ргесіеіегтіпесі регзопаї Ьезі 

4. АпоіЬег із іЬе ейогі оГ зрогі ог§апігаІіопз Іо ріасе 
оп а^иа^іс агі, §утпазІісз, Ігее ехегсізе, апсі 

й§иге зка1іп§ гоиііпез зо іЬаі а зіп§1е сап Ье зеїесіесі. 
5. Тгие сотреііііоп оссигз \уЬеп опіу опе ог 

сап \УІП. 

6. II із зіаіесі іЬаі "сотреііііоп сопзізіз о£ сіігесіесі 
тоге ог Іезз сопзізіепііу Іо\уагсі тее1іп§ а ог асЬіеуіп§ 

іп \УЬІСЬ регіогтапсе Ьу а регзоп ог Ьу §гоир із 
апсі геїаііуе Іо іЬаі о£ зеїесіесі оіЬег 

регзопз ог §гоирз." 
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V. МаїсН {Не епсііпд Іо ІЬе 5еп1епсе5 Ьедіппіпдз. 
1 Опе регзоп регіогтз а ... - а Іогтаї сотреііііоп аі 

іп сотрагізоп Іо іЬе а Іосаі, ге§іопа1, ог паїіопаї 
регГогтапсе о£ оіЬегз... ІЄУЄІ. 

2 Сотреііііоп із ісіепіійесі аз ... Ь ...аиіотаїісаііу 'саизез' іЬе 
ґаііиге оґ оіЬегз. 

3 Ьеагпіп§оГтозІзкіїїзпеесіз... с ...із рагатоипі. 
4 ТЬе еуаіиаііоп ог ге^агсі сі ...а ргосезк оГе^иа^іп§ опе'з 

зузіет т а у Ье а Ьі§Ь1у зкіїї ог Іаіепі шііЬ оіЬегз. 
зігисіигесі ЄУЄПІ. . . 

5 ТЬе зиссезз оГ опе рагіісірапі е ...із сотреііііоп. 
ог Іеат ... 

6 ТЬе поііоп о£ иііітаїе іп £ ...Іо Ье ріасесі оп а 
сотреііііоп, ог Ьесотіп§ тазіегу ІЄУЄІ гаіЬег іЬап а 
питЬег опе,... сотреііііуе ІЄУЄІ. 

VI. СІУЄ ЕпдІікН едиіуаІепІ5 Іо їЬе {оііожіпд рНга$е$. ІІ5Є іЬет іп уоиг ожп 
5ЄПІЄПСЄ5. 

Система оцінювання 
Найкращий виконавець 
Поразка спортсменів 
Фізична активність 
Визначена модель 
Зусилля спортивних 
організацій 
Суддівські стандарти 
Обирати єдиного 
переможця 
Досягати високого рівня 
Перемагати будь-якою 
ціною 
Різні підходи 
Порівнювати майстерність 
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Вільні вправи 
Національні змагання 
Оцінювати техніку вико-
нання 

VII. Маке ир 10 яиезііопк Іо ІЬе Іехі. Ап$\л/ег іЬет . 

VIII. КеїеІІ ІЬе Іехі. 

ТехіВ 
I. Тгапііаіе {Ье (оііожіпд ЖОГСІБ апсі рЬгакез жіїЬоиІ сіісііопагу. 

Соорегаїіоп, регзоп, епег§у, сопіехі, рЬузісаІ асііуііу, 1еагпіп§ 
епуігоптепі, рагіісиїаг зіапсіапі, асііуііу ог^апігаїіоп, Іо ргоуісіе 
сотреііііуе сЬа11еп§ез. 

II. КеасІ апсі Ігапзіаіе ІЬе їехї. 

СОМРЕТІТІОМ АМй СООРЕКАТІСЖ 
Сотреііііоп І8 іЬе сарасіїу Іо оиіріау апоіЬег регзоп ог §гоир; 

соорегаїіоп І8 іЬе сарасіїу Іо ;оіп опе ог тоге регзопз іп с1ігесІіп§ 
епег§у Іо\уагсі а с о т т о п §оа1. Сотреііііоп апсі соорегаїіоп сап Ье 
ехатіпесі 1гот іЬе 8Іап<1роіпІ о£ іЬе сіезіге о£ іЬе регГогтег ог ґгот 
іЬе сопіехі іЬаі асіуапсесі £огтз о£ рЬузісаІ асііуііу сіетапсі сегіаіп 
Іуре8 о£ЬеЬауіогз. 8 о т е реоріе еп)оу сотреііііоп апсі арреаг Іо Ье аЬІе 
Іо таіпіаіп а Ьі§Ьег ІЄУЄІ О£ зкіїї шЬеп сопйчтіесі \УІІЬ сотреііііоп. 
Ріасіп§ а регзоп \УЬО8Є 8кі1І8 аге поі £и11у Іеагпесі іп а сотреііііуе ог 
<іі8ігас1іуе віїиаііоп т а у саше іЬе зкіїїз Іо сіеіегіогаїе. КезеагсЬ (Виїї 
1987, 59) сопйгтз іЬі8 іЬеогу. 

БеиІзсЬ (1982), \УЬО Ьа8 сопсіисіесі гевеагсЬ оп соорегаїіоп апсі 
сотреііііоп £ог пеагіу £огІу уеагв, 8ІаІЄ8 іЬаі іЬе поііоп о£ сотреііііоп 
іп оиг восіеіу ти8І Ье ріасесі іп ап арргоргіаіе регзресііуе апсі гесіисесі. 
Тосіау'з с1а88гоот Іііегаїиге сопіаіпв а ріеа £ог ІеасЬіп§ соорегаїіоп апсі 
ауоіс1іп§ сотреііііоп. 

Соорегаїіоп І8 еавіїу іпсіисіесі іп іЬе рЬузісаІ зкіїї 1еагпіп§ 
епуігоптепі аз іЬе рго£е8зіопа1 ітріетепіз іЬе ргасіісе рго^геззіоп. 

Сотреііііоп, ог іЬе 5Ігеззіп§ о£ап іпсііуісіиаі ог а §гоир о£іпсііуісіиаіз 
Іо оиІрег£огт апоіЬег дгоир, із іпігосіисесі Іо асіуапсесі ог зкіїїесі 
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рЬузісаІ асііуііу регГогтегз. Аі іЬіз роіпі, іЬе регГогтег із сЬа11еп§есі 
еііЬег Іо геасЬ а рагіісиїаг зіапсіагсі оГ зкіїї ог Іо, Й>г ехатріе, ргосіисе 
іЬе Ьезі Ьаіапсе Ьеат гоиііпе іп ап іпзігисііопаї епуігоптепі, іосаі 
сотреііііоп, ог іЬе ОІутріс Сатез. Сотреііііоп із іЬе ОЬ^ЄСІІУЄ іп 
тапу асііуііу огдапігаїіопз. №аг1у аіі §атез, апсі аіі зрогіз ІПУО1УІП§ 

Іеатз, с1га\у ироп іЬе сотреііііуе еіетепіз Гог асЬіеуетепІ апсі Ьгіп§іп§ 
іЬе §ате Іо а сотріеііоп. ТЬе паїиге оГ іЬе асііуііу ог§апігаІіоп із Іо 
ргоуісіе сотреііііуе сЬа11еп§ез Іо регГогтегз. 

(огі%іпаІесІ/гот А. Сіетепі, В. С. Нагітап Тке Теаскіп% о/Рку$ісаІ 8кіШ). 

III. РіпсІ вупопутз Іо ІНе ІоІІожіпд ЖОГСІБ. СопіиІІ ІЬе сіісііопагу. 
Сотреііііоп, сарасіїу, Іо оиіріау, §оа1, Іо арреаг, Іо сопйгт, 

асЬіеуетепІ. 

IV. Ріск кеу жогсІ5 оиі о і ІЬе іехі. 

V. ШіХе їНе аЬзІгас» Іо ІНе їехі. 

ТехіС 
І. Реасі ІНе їехі. 

5РОКТ Р5УСНОІ.ОЄУ 
ТЬе изе о£ рзусЬо1о§у іп зрогі із уагіесі Ьесаизе рзусЬо1о§іса1 сопсеріз 
епсотразз а \уі<1е гап§е о£ зсіепіійс Іасіз апсі іЬеогіез. Сіїї (1986, 6) 
сіейпез зрогі рзусЬо1о§у аз іЬе "зсіепіійс зіисіу о£ Ьитап ЬеЬауіог 
іп зрогі." \\ТіЬіп іЬе зрогі рзусЬо1о§у соттип і іу іЬеге аге ІигіЬег 
зиЬсІіуізіопз. ТЬе ІЧІогіЬ Атегісап Зосіеіу Іог іЬе РзусЬо1о§у о£ Зрогі 
апсі РЬузісаІ Асііуііу ^АЗРЗРА) Ьаз іЬгее іпіегезі дгоирз: (1) зрогі 
рзусЬо1о§у, (2) тоїог 1еагпіп§/сопІго1, апсі (3) тоїог сіеуеіортепі. 
Зрогі рзусЬоІоду сігашз Ггот іЬе регзопаїііу апсі зосіаі еіетепіз 
о£ рзусЬоІоду. Моїог 1еагпіп§ апсі сопігої ІПУОІУЄЗ іЬе 1еагпіп§ 
ргосезз: со§піІіоп, регсерііоп, апсі кіпезіЬеІіс асиііу. ТЬеу сІга\у Ігот 
ехрегітепіаі рзусЬоІоду. Моїог сіеуеіортепі сіеаіз \УІІЬ іЬе рЬузісаІ 
§ГО\УІЬ апсі сіеуеіортепі о£іЬе регзоп. Реоріе аге сіійегепі. ЕасЬ регзоп 
із ап іпсііуісіиаі. З о т е реоріе епру еуегу т о т е п і о£ сотреііііоп апсі 
саппої \уаіІ Гог іЬе оррогіипііу; оіЬег реоріе аге іп Геаг гі§Ьі ир Іо 
іЬе зіагі оГ ап ЄУЄПІ Ьиі сЬоозе Іо сотреіе іп зріїе о£ іЬеіг 1ее1іп§з. 
ОіЬегз \УІ11 поі сотреіе Ьесаизе оґ (Ье зігезз аззосіаіесі \УІІЬ іЬе 
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асііуііу апсі \УІІЬ сотреііііоп. \УЬеп іЬе асііуііу ІПУОІУЄЗ гізк, зисЬ аз 
§утпазІісз ог зкііп§, тапу реоріе \УІ11 ЬЄІІЄУЄ іЬеу роззезз іЬе зкіїїз 
ап(1 аге геасіу Іо регіогт ейіесііуеіу. ОіЬегз \УЬО роззезз сотрагаЬІе 
зкіїїз ауоісі рагіісіраііоп Ьесаизе іЬеу ЬЄІІЄУЄ іЬеу \уі11 поі зиссеесі. 
5оте реоріе еп)оу зсгатЬ1іп§ апсі еп§а§іп§ іп оіЬег £огтз о£ Ьосіу 
сопіасі у^ЬіІе оіЬег реоріе ауоісі Ьосіу сопіасі аі аіі созі. Регзопаїііу із 
изиаііу сіезсгіЬесі аз іЬе геїаііуеіу сопзізіепі ЬеЬауіог о£ ап іпсііуісіиаі. 
Вий (1987, 95) зіаіез іЬаі регзопаїііу із "іЬе ипі^ие ехргеззіоп апсі 
сЬагасІег о£ іЬе іпсііуісіиаі." 5оте реоріе аге сопзізіепііу зЬу апсі Іітісі; 
оіЬег реоріе т а у Ье сопзізіепііу а§§геззіуе. Регзопаїііу із изиаііу 
іЬои§Ьі іо Ье а сіезсгірііоп о£ іЬе іпсІіуісІиаГз зосіаі зкіїї. Регзопаїііу 
аізо іпсіисіез іЬе ІпсІіуісІиаГз аЬШіу Іо сопсепігаїе апсі іЬе сіезіге Іо 
ехсеї. Регзопаїііу із іпйиепсесі Ьу іпЬегіІед Ьіо1о§іса1 сЬагасІегізІісз, 
Ьу ипідие 1і£е ехрегіепсез, апсі Ьу епуігоптепіаі іпйиепсез. ТЬгои§Ь 
іЬе уеагз рзусЬо1о§ізІз Ьауе ЄУОІУЄСІ а питЬег о£ іЬеогіез. Мапу еагіу 
іЬеогіез £осизес1 оп аЬпогтаї ЬеЬауіог \УЬІ1Є Іосіау'з іЬеогіез аге оЙеп 
сіесіісаіесі Іо ипсіегзіапсііпд ЬеаІіЬу, погтаї Ьитап Ьеіп§з. Регзопаїііу 
ІезІіп§ Ьаз ЄУОІУЄСІ £гот іЬе іЬеогіез апсі Ьаз Ьееп изесі іп гезеагсЬ. 
СоасЬез апсі регзопз \уогкіп§ \уііЬ асіиіі асііуііу рго§гатз т а у сіесісіе 
Іо изе регзопаїііу Іезіз \УІІЬ іЬеіг сііепіз ог аіЬІеіез. Регзопаїііу Іезіз 
т ау Ье изе£и1 шЬеп £О11О\УЄСІ ир \УІІЬ регзопаї соипзе1іп§ апсі §иісіапсе; 
і£ зисЬ зиррогі із поі ауаіІаЬІе; асітіпіз1егіп§ регзопаїііу Іезіз із поі 
гесоттепсіесі. КезеагсЬ оп зрогі рагіісірапіз Ьаз Ьееп ехіепзіуе. Бо 
сегіаіп кіпсіз о£ реоріе рагіісіраіе іп сегіаіп зрогіз? Кезиііз о£ гезеагсЬ 
зи§§езІ іЬаі а зоипсі тепіаі ЬеаІіЬ Ьаз а розіїіуе геІаІіопзЬір \УІІЬ 

аіЬІеІіс зиссезз. ВГО\УПЄ апсі МаЬопеу (1984, 609) поіе іЬаі "ЄХІГОУЄГІЗ 

аге тоге зосіаііу іпсііпесі, тоге асіуепіигоиз, Іаке Ьі§Ьег гізкз, апсі іп 
§епега1 аге тоге ІПУОІУЄСІ іп зрогіз ... аі Іеазі іп іЬозе \уЬеге іЬеге із а 
Ьі§Ь ІЄУЄІ о£ іпсотіп§ зіітиіаііоп." 8оте ЄУІСІЄПСЄ аізо зи§§езІ8 іЬаі 
СІГІУЄ апсі сіеіегтіпаїіоп сап Ье теазигесі Ьу репсії апсі рарег Іезіз. 
ТЬе изе о£ регзопаїііу Іезіз Іо зсгееп рагіісірапіз £ог іЬе оррогіипііу 
£ог іпзігисііоп іЬаі \УІ11 регтії іЬет Іо Ьесоте еіііе аіЬІеіез із поі 
гесоттепсіесі. ТЬе роїепііаі £ог еіітіпаїіпд оиІзІапс1іп§ рег£огтегз із 
§геаІ. АпоіЬег £асІог Іо Ье сопзісіегесі із іЬаі пеагіу аіі іЬе гезеагсЬ Ьаз 
Ьееп сопсіисіесі оп еіііе аіЬІеіез ог іЬозе \УІІЬ азрігаїіопз о£ Ьесотіп§ 
еіііе аіЬІеіез. Ьіиіе гезеагсЬ Ьаз Ьееп сопсіисіесі оп іЬе §епега1 риЬІіс. 
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ЗтіїЬ апсі ТЬеЬег§е (1987, 86-88), іп ехашіпіп§ регзопаїііу гезеагсЬ 
\УІІЬ реоріе іп §епега1, \уеге аЬІе іо ісіепіііу опіу іЬгее зіисііез. АІіЬои§Ь 
іЬеу сіеагіу 8ІаІе іЬаі іЬе гезеагсЬ ІесЬпісіиея \УЄГЄ хЬаку аі Ьезі, іЬеу 
сопсіисіесі іЬаі атоп§ іЬе §епега1 риЬІіс, рЬузісаІ асііуііу ог 8рогІ 
рагіісіраііоп Іепсіз Іо Ье Ьі§Ьег 'Тог регзопз шііЬ §геа1ег ЄХІГОУЄГЗІОП, 

езресіаііу іп Іеат гаіЬег іЬап іпсііуісіиаі зрогі, §геа1ег е§о зІгеп§іЬ апсі 
афизітепі, §геа1ег ешоїіопаї зІаЬШіу, §геа1ег етоііопаї сІеІасЬтепІ 
апсі Іезз етоііопаї сіозепезз, §геа1ег аззегііуепезз, §геа1ег зепзе о£ 
еЯісасу апсі пеесі Гог асЬіеуетепІз, §геа1ег пеесі Гог рготіпепсе ог 
ргезІі§е, §геа1ег тогаїііу апсі аіігиізт, §геа1ег ЙехіЬіІіІу, §геа1ег епег§у 
ІЄУЄІ, §геа1ег сІеІіЬегаІепезз, §геа1ег зіітиіаііоп пеесі апсі §геа1ег зеІГ 
асіиаіігаїіоп апсі сгеаііуііу." 

(огІ£іпаіесІ/гот А. Сіетепі, В. С. Нагітап Тке Теаскщ о/Ркузісаі 8кіШ). 

II. Оіуісіє ІНе Іехі іпіо Іодіс раг(5. Риі ЬеасііпдБ Іо і И е т . 

III. РіпсІ іп іЬе їехі іпїогтаї іоп аЬоиІ іНе гоїе ої зрогі рзусЬоІоду. 

IV. Ріск 6 - 8 кеу 5еп1епсе5 оиі оі ІІіе Іехі. 

V. Тгапзіаіе ІНе Іехі іпіо ІІкгаіпіап. 
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І Л Ч І Т 4 

АМАТЕІЖІ5М А Ш РКОРЕ55ІСШАІІ5М 
РГЄ-ІЄХІ ЄХЄГСІ5Є5 

ТехІА 

І. КеасІ їНе СІовіагу. 

Атаїеиг, п 

ауосаііоп, п 

аг§ие, V 

Ьгеесі, п 
сошшегсіаі, асі) 

с о т т і ї , V 

соппоіе, V 

ЄІІ£ІЬі1ІІу, п 

епіегіаіпег, п 

ргеуаіепі, асі) 

засгійсе, п 

зиррогі, п 

а регзоп \УЬО Іакез рагі іп а зрогі: ог оіЬег асііуііу 
Гог епрутепі , поі аз а рЬ ; 
(/огтаї) а ЬоЬЬу ог оіЬег асііуііу іЬаі уои (іо Гог 
іпіегезі апсі еп_)оутепІ; 
1) зреак ап§гі1у іо ЗЬ Ьесаизе уои (ііза§гее \УІІЬ 
іЬет ; 2) (/огтаї) іо зЬо\у сіеагіу іЬаі зіЬ ехізіз 
ог із Ігие; 
а Іуре оГ регзоп; 
1) соппесіесі \УІІЬ іЬе Ьиуіп§ апсі зе11іп§ о£ §оосІ8 
ап(і зегуісез; 2) такіп§ ог іпіепсіесі Іо т а к е а 
ргойї; 
1) Іо рготізе зіпсегеїу іЬаі уои \уі11 сіейпііеіу сіо 
зіЬ, кеер Іо ап а§геетепІ ог аггап^етепі, еіс.; 2) 
Іо §ІУЄ ап оріпіоп ог т а к е а сіесізіоп орепіу зо 
іЬаі іі із іЬеп сіійісиїї іо сЬап§е іі; 
(/огтаї) (оГ а М)гс1) Іо зи§§езІ а £ее1іп§, ап ісіеа, 
еіс. аз \ує11 аз іЬе та іп теапіп§; 
регзоп \УЬО із е1і§іЬ1е £ог зіЬ ог Іо сіо зіЬ, із 
аЬІе Іо Ьауе ог (іо іі Ьесаизе іЬеу Ьауе іЬе гі§Ьі 
^иа1ійса^іоп5) аге іЬе гі§Ьі а§е, еіс; 
а регзоп \УЬОЗЄ Р Ь ІЗ атизіп§ ог Іп1егез1іп§ 
реоріе, £ог ехатріе, Ьу зіп§іп§, 1е11іп§ ркез ог 
с1апсіп§; 
іЬаі ехізіз ог із уегу с о т т о п аі а рагіісиїаг І і те 
ог іп а рагіісиїаг рІасе; 
іЬе Гасі оГ §ІУІП§ ир зіЬ ітрогіапі ог уаІиаЬІе 
Іо уои іп огсіег Іо §еІ ог сіо зіЬ іЬаі зеетз тоге 
ітрогіапі; зіЬ іЬаі уои §іує ир іп іЬіз \уау; 
епсоига§етепІ ап(і Ьеір іЬаі уои §ІУЄ Іо зЬ/зіЬ 
Ьесаизе уои арргоуе о£ іЬет апсі шапі іЬет Іо 
Ье зиссеззйіі. 
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II. Сгое (Не сіейпіііоп оїїНе ЖОГСІБ апсі шогсі сотЬіпаІіопх. СопзиІІ їЬе гіісііопагу. 
Атаїеигізт, £и11-1іте Ігаіпіп§, таззіуе іпіегезі, ргоііеззіопаїізт, 

регґоппапсе, теогк-оиі. 

III. КеасІ апсі діуе ІІкгаіпіап едиіуаіепїз о( ІНе (оііотіпд іпіегпаііопаї жогсіз. 
йейпе рагіз о( зреесЬ. 

Рогт, йпапсіаі, геріасе, оррозіїе, Ігепсі, Іегт, зропзог, зегіоизіу, ргіхе, 
таззіуе, іпієгезі, сіотіпаїє, уоіипіеег, УЄГЗІОП, тапа§етепІ, тіпог. 

IV. Рогт їНе арргоргіаіе поипз (гот ІЬе (оііожіпд УЄГЬЗ. 

То Ііпк, Іо ЬЄІІЄУЄ, ІО сотреіе, іо арреаг, іо, иііііхе, Іо Ігаіп, Іо §ОУЄГП, Іо 
етріоу, Іо уіете, Іо соппоіє, Іо ґипсі, Іо СОУЄГ, Іо §епегаІе, Іо тапа§е, Іо йпсі. 

V. КеасІ апсі ігапзіаіе їЬе Іехі: 

Атаїеигізт апсі ргоїе$5ІопаІі$т 
N0 опе зегіоизіу Ье1іеуе8 іЬаі аіЬІеіез сап сотреіе іп Ьі§Ь 

регіогтапсе 8рогІ теііЬоиІ 8оте їогт о£ йпапсіаі 8иррогІ. ТЬе теогсі 
"атаїеигізт", 80 ргеуаіепі іп 8рогІ £ог іЬе ЙГ8І 80 уеаг8 оґ Іазі сепіигу, 
Ьа8 поте Є88еп1іа11у сіізарреагесі. Ргот іЬе сіесізіоп іп 1981 Ьу ЮС Іо 
геріасе іЬе аііетрі Іо сіейпе "атаїеиг" Іо иІі1ізіп§ о£ "еІідіЬіІіІу", гарісі 
сЬап§е8 іп а сіігесііоп оррозіїе Іо "атаїеиг" аге зееп. ТЬеге І8 поте а 
Ігепсі Іотеагсі ргоГе88Іопа1і8т, а8 сіейпесі ЬоіЬ іп топеїагу ап<1 Гий-
І і те 1гаіпіп§ Іегтз. СоасЬез, асітіпізігаїогз апсі аіЬІеІев аі іЬе Ьі§ЬезІ 
ІЄУЄІ оГ сотреііііоп аге Є88єп1іа11у іиіі-ііте, теііЬ уагіош 8иррогІ8 
і гот §оуегптепІ8, іЬеіг авзосіаііоп, 8ропвог8 апсі і гот етріоутепі а8 
аіЬІеіез. Зоте сап гесеіуе ргіхе топеу їог арреагапсе8 апсі регіогтапсе. 

ТЬе ЮС апсі Ір8 Ьауе регтіїїесі ґиііу рго£ез8Іопа1 аіЬІеіез Іо сотреіе 
іп іЬе Сатез (е.§. ЬазкеїЬаЙ, Іеппіз, ісе Ьоскеу) Ьесаизе іЬеу аге Ьезі іп 
іЬе \УОГ1С1; іЬе Іеіеуізіоп апсі оіЬег зропзогз оГ іЬе Сатез ЬЄІІЄУЄ іЬеге 
теііі Ье таззіуе уіетеег іпіегезі іп іЬеве п а т е аіЬІеіез аі іЬе Сатез. 

ТЬе теогсі "атаїеиг" аізо соппоіез ап аііііисіе апсі а Ігасііііопаї 
рзіійсаііоп Гог Ьеіпд ІПУОІУЄСІ іп зрогі. Зоте ЬЄІІЄУЄ іЬаі ай зрогіз, 
іпс1исііп§ Ьі§Ь регіогтапсе зрогі, зЬоиІсІ Ье ап ауосаііоп, а саіііпд іЬаі 
ЙІЗ іпіо апсі сіоез поі сіотіпаїе іЬе гезі о£ а регзопз 1і£е. Зрогі, іЬеу 
аг§ие, із ап арргепІісезЬір Гог 1 і Ге, а 1гаіпіп§ Гог іЬе геаі іЬіп§. Ріегге сіє 
СоиЬегІіп сегіаіпіу зате іі Ііке іЬіз. Оґгеаі сопсегп Іо тапу, Ьотееуєг, із 

37 



іЬаі а§ аіЬІеіез апсі соасЬез йпсі пе\у \уауз іо оЬіаіп §геаіег йпсііпд, іо 
ігаіп Гиіі-ііте, гпапу уоіипіеегз іп іЬе зузіет ті§Ьі Ьауе ІіШе іпіегезі іп 
зееіп§ аіЬІеіез сотреііп§ іог геазоп оГ йпапсіаі ге\уагсІ8. ОіЬег шоиісі 
аг§ие, ргоЬаЬІу гі§Ьі1у, іЬаі іЬе §геаі та^огііу оГОІутріс аіЬІеіез сіо поі 
Ьауе апу\уЬеге пеаг епои§Ь Гипсііп§ іо СОУЄГ іЬеіг ехрепзез апсі Ьауе іо 
таке тапу сІіГйсиїі засгійсез, іпс1ис1іп§ йпапсіаі опез, аз іЬеу с о т т і і 
іЬетзеїуез іо І\УО ап<І іЬгее-а-сіау \уогк-оиіз, ог Ьа1апсіп§ зсЬооІ ог 
т>гк \УІ(Ь ехіепзіуе ігаіпіпд. 

Зрогі апсі соттегсіаі \УОГ1СІ аге по\У \уЬо11у іпіегііпкесі. Еіііе 
зрогізтеп апсі шотеп тиз і Ье ргоГеззіопаї іп іЬеіг арргоасЬ іо зрогі. 
5оте ігаіп Гиіі-ііте, тапу іаке ехіепсіесі Іеауе Ггот \уогк іп ог<іег 
іо ргераге Гог т а р г сотреііііоп. Іі соиШ Ье аг§иесі іЬаі \УЄ Ьауе 
рго§геззесі Ггот іЬе ігие атаїеиг іЬгои§Ь іо іЬе ргоГеззіопаї, апсі по\у 
а пеш УЄГЗІОП оГ іЬе ргоГеззіопаї, іЬе соттегсіаі аіЬІеіе, із етег§іп§. 

Соттегсіаі аіЬІеіе іепсіз іо Ье іаіепіесі, зиссеззГиі, епіегіаіпегз, 
Ьауіп§ риЬІіс арреаі, гесеіуіп§ ехіепзіуе тесііа соуега§е апсі Ьауіп§ 
ап аЬіІііу іо §епегаіе зі§пійсапі іпсоте ЬоіЬ \УІІЬІП апсі оиізісіе оГ 
іЬеіг зрогі. Соттегсіаі аіЬІеіез аге сгеаіесі Ьу ЄУЄПІЗ апсі Ьу §оос! 
тапа§етепі. ТЬіз пеш Ьгеесі оГ аіЬІеіе із сиггепііу гезігісіесі іо а Геш 
зрогіз зисЬ аз й§иге зкаііп§ ог ігаск апсі ЙеШ, Ьиі \УІІЬ іпсгеазіп§ 
ехрозиге оп ІЄІЄУІЗІОП Гог тапу "тіпог" зрогіз, соттегсіаі іпйиепсе 
\УІ11 зооп Ьесоте а геаіііу Гог тапу тоге. 

(огщіпаїесі/гот Зрогі ААтіпШгаІіоп Мапиаі) 

РОІМЄХІ ЄХЄГСІ5Є5 
І. СотЬіпе ІНе игогсЬ іп а$ т а п у жогсі сотЬіпаїіопз аз роі$іЬІе. 

1 зі§пійсапі а іпйиепсе 
2 йпапсіаі Ь \уогк 
3 таззіуе с арреаі 
4 Гиіі-ііте а іпсоте 
5 ргоГеззіопаї е ігаіпіп§ 
6 риЬІіс Г гешагсіз 
7 соттегсіаі 8 сЬап§ез 
8 гарісі Ь іпіегезі 
9 ехіепзіуе і арргоасЬ 
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II. МаІсЬ ІНе шогсІ5 ассогсііпд Іо БІтіїаг теапіпд. 5іис)у хупопутз. 

а таїсЬ, соггезропа, а§гее, зиії, асіарі, 
ргераге; 

Ь сіеЬаІе, аізсизз, геазоп, сопіепсі, 
аізриіе, ^иа^^е1; 

с Іепсі, Іеап, іпсііпе, УЄЄГ, їигп; 

сі сіо, регїогт, епасї, ехесиїе, саггу оиї; 

е теаїсЬ, оЬзегуе, 8ее, Іоок аі, 8сап, 
ехатіпе, іпзресі; 

і §епега1, с о т т о п , изиаі, ассеріесі, 
рориіаг, ІіазЬіопаЬІе; 

§ кіпсі, гасе, уагіеіу, зогї; 

Ь асіуапсе, ргосеесі, т о у е оп, сіеуеіор, 
ітргоуе; 

і аігіп§, риЬІісаІіоп, аізріау, ехЬіЬіІіоп; 

) ехрегї, тазіег, рго, 8ресіа1і8ї, аиіЬогіїу. 

1 Йї,у 

2 аг§ие, V 

3 Ігепсі, V 

4 с о т т і ї , V 

5 уіете, V 

6 ргеуаіепі, ай) 

7 Ьгеесі, п 
8 рГО§ГЄ88, V 

9 ехрозиге, п 

10 ргоіеззіопаї, п 

III. МаїсН апіопутз ( г о т іНе ЬоїЬ соїитпз. 

1 гарісі, ай) а тіпог, ай) 

2 атаїеиг, п Ь аізаЬіШу, п 

3 Ьезї, ай) с а§гее, V 

4 та^ог, ай) а ргоіеззіопаї, п 

5 аг§ие, V е ГЄІГО£ГЄ85, V 

6 рГО§ГЄ88, V Г зіоте, ай) 

7 аЬіІіїу, п § теогзі, ай) 

IV. РіІІ іКе ЬІапкз мііЬ ІНе песе5$агу ЖОГСІК: 
1. ТЬе теогсі. 
2. СоасЬев,. апсі 

Ьаз поте еззепїіаііу сіізарреагесі. 
аі їЬе Ьі§Ье8І ІЄУЄІ о£ 

сотреііїіоп аге еззепїіаііу. , теіїЬ уагіоиз зиррогїз Ггогп 

39 



§оуегптепІз, іЬеіг аззосіаііоп, зропзогз апсі £гот етріоутепі аз 
аіЬІеіез. 

3. Зрогі І8 ап £ог 1і£е, а їог іЬе геаі 
іЬіп§. 

4. Еіііе 8рогІ8теп апсі \уотеп тиз і Ье ргоГеззіопаї іп іЬеіг 
Іо зрогі. 

5. аіЬІеіез аге сгеаіесі Ьу ЄУЄПІЗ апсі Ьу §оо<і тапа§е-
тепі . 

6. \\ТіЬ іпсгеазіп§ оп Іеіеуівіоп іог тапу "тіпог" 
тої! вооп Ьесоте а геаіііу 8рогІ8, соштегсіаі 

іог тапу тоге. 

V. МаїсН ІНе епгііпд Іо іНе зепіепсев Ьедіппіпдк. 

1 ТЬе ЮС апсі ІРз Ьауе регтіїїесі а .. .Іо СОУЄГ іЬеіг ехрепзез. 
ґиііу ргоіеззіопаї аіЬІеіез Іо 
сотреіе іп іЬе Сатез ... 

2 ТЬе \УОГСІ "атаїеиг" аізо 1 
СОППОІЄ8 . . . 

.. .іЬеге \УІ11 Ье таззіуе 
УІЄ\УЄГ ІПІЄГЄ8І іп ІЬЄ8Є 
п а т е аіЬІеіез аі іЬе Сатез. 

ТЬе §геаІ тарг і їу оґ ОІутріс 
аіЬІеіез сіо поі Ьауе апу\уЬеге 
пеаг епои§Ь Їипс1іп§ ... 

ТЬе Іеіеуізіоп апсі оіЬег 
вропзогв оГ іЬе Сатез ЬЄІІЄУЄ 

.. .Ьесаизе іЬеу аге Ьезі іп 
і Ь е ЛУОГІСІ. 

.. .Ьаз по\у еззепііаііу 
сіі8арреагесі. 

ТЬе адогсі "атаїеигізт", зо 
ргеуаіепі іп зрогі £ог іЬе ЙГЗІ 80 
уеагз оПазІ сепіигу, ... 

Соттегсіаі аіЬІеіе Іепсіз... 

.. .Іо §епега1е зі§пійсапІ 
іпсоте ЬоіЬ \УІІЬІП апсі 
оиїзісіе оі іЬеіг зрогі. 

...ап аііііисіе апсі а 
Ігасііііопаї ^изіійсаііоп ґог 
Ьеіп§ іпуоіуєсі іп зрогі. 
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VI. СІУЄ ЕпдІііЬ едиіуаіепіз Іо ІНе ГоІІошіпд рНгакек. ІІке ї Н е т іп уоиг оип 
5ЄПІЄПСЄ5. 

Фінансова підтримка 
Загальна зацікавленість 
Грошові винагороди 
Значні здобутки 
Професійний підхід 
Швидкі зміни 
Виступи спортсменів 
Волонтерська діяльність 
Зацікавлення преси 
Успішне керівництво 
Комерційний вплив 
Займатися спортом 
Інтенсивне тренування 
Допомога уряду 
Давати дозвіл на участь 

VII. Маке ир 10 яие$Ііоп5 Іо ІНе їехі. Ап$жег і Ь е т . 

VIII. КеіеІІ їИе іехі. 

ТехіВ 
I. ТгапБІаІе іНе (оііожіпд \лгогсІ5 апсі рИга$е$ жііЬоиі сіісїіопагу. 

II. КеасІ апсі ігап$1а1е ІНе їехї. 

СОММЕКСІАІ. АТНІ.ЕТЕ5 
Иіе соттегс іа і аіЬІеіе і$ виЬ^есї Іо асісііїіопаї 8іге88е8 іп іЬе аігеасіу 

8Іге88£и1 аІтозрЬеге о£ іЬе ОІутріс Сатез . ТЬеу Ьгіп§ теіїЬ іЬет 
т а п у ргоЬІетз Гог іЬеіг соасЬез, азвосіаііоп апсі ап ОІутріс С а т е з 
тізвіоп Іо воіуе. ТЬеве ргоЬІетз аге ґгот іЬе тесііа, іЬеіг рготоіегз 
апсі Ьап<11ег8, теЬо аіі теапі а 1аг§е рагі оґ іЬе аіЬІеІе'в і і т е апсі епег§у. 
ТЬе аїЬІеїев, а8 тесііа 8Іаг8, оЙеп теапі ехіга аііепііоп. Боте аге §ІУЄП 
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Ьоіеі гоотз аз рагі о£ іЬеіг зропзогзЬір <1еаІ8 апсі іЬеу тау іЬеге£оге 
\уізЬ іо ІІУЄ оиїзісіе іЬе ОІутріс уі11а§е. ТЬеу тауЬе §ІУЄП сагз Іо изе 
апсі шапі УЄЬІСІЄ ассгесіііаііоп. Мо8І Ьауе ап епіоига^е, 8исЬ аз іЬеіг 
тапа§ег, соасЬ, таззеиг, рЬузіоіЬегарізІ, зі§пійсапІ оіЬег, Іалууегз 
апсі ассоипіапіз - аіі Ьауіп§ гециезіз Гог ассгесіііаііоп агкі Ііскеїз. 
Зропзогз ріасе зегіоиз сіетапііз оп аіЬІеіез. ТЬе зропзогз \УОГН 

із аЬоиІ зресіаіогз апсі тазз ІЄІЄУІЗІОП аисііепсез, паїіопаїїу апсі 
іпіегпаїіопаііу. ТЬіз із \уЬу зропзогз іпзізі іЬаі іЬе аіЬІеіез £и1Ш іЬеіг 
сопігасіиаі оЬ1і§аІіопз апсі сіиііез, зисЬ аз аііепсііпд £ипсІіопз апсі 
епІегІаіпіп§ согрогаїе сііепіз. \\Т11 іЬе сопігасі мшісі Ье а сосіе о£ 
сопсіисі сіетапсііп§ а Ьі§Ь зіапсіагсі о£ ЬеЬауіоиг, \УІІЬ Іегтіпаїіоп іЬе 
сопігасі іі" а с!оріп§ ойіепсе \уаз соттіїїесі апсі репаїїіез £ог чуеагіп§ 
а гіуаі сотрапу'з ргосіисі. ТЬе Ьоііот Ііпе £ог іЬе зропзогз із а геїигп 
оп іЬеіг оііеп зиЬзІапІіаІ іпуезітепі. ТЬаІ геїигп сотез іп іЬе £огт о£ 
заіез ап(і т а х і т и т ехрозиге о£ іЬеіг 1о§о, пате апсі ргосіисіз. Аі іЬе 
ОІутріс Сатез, іЬе оррогіипіііез аге тиііірііесі тапу Іітез ОУЄГ апсі 
сотрапіез Ьаіііе £ог іЬе риЬІіс'з аііепііоп. ТЬе ЮС Ьаз ііз О\УП \УОГ1СІ-

\уісіе ОІутріс Зропзогз, \УЬО рау уазі зитз о£ топеу £ог ехсіизіуе 
іЬе Сатез етЬІетз. ЕасЬ N 0 0 Ьаз ііз О\УП зропзогз \УЬО рау Гог іЬе 
ехсіизіуе гі§Ьіз £ог іЬеіг ргосіисі Іо Ье іЬе ОІутріс Іеат ргосіисі. Апсі 
пош аіЬІеіез Ьауе іЬеіг О\УП зропзогз \УЬО рау £ог іЬе ехсіизіуе гі§Ьіз 
Іо іЬаі аіЬІеіе. ТЬеге із а роїепііаі £ог сопйісі ЬеІ\уееп іЬезе сотреІіп§ 
зропзогз, сегіаіпіу аз £аг аз іЬе аіЬІеіе апсі іЬеіг зропзог аге сопсегпесі. 
І£ іЬе ИОС Ьасі ііз сопігасі шііЬ опе с1оіЬіп§ сотрапу апсі ап аіЬІеіе 
Ьасі Ьіз/Ьег сопігасі \УІІЬ апоіЬег, іЬаі іпеуіІаЬІу Іеасіз Іо сіійїсиїїіез. 
ТЬезе сопігасіз Ьауе ЬоіЬ Ьееп зі§песі, іп §оо<і £аііЬ оп іЬе Ьазіз о£ 
"ргосіисі апсі ЗЄГУІСЄ ехсіизіуііу". Ехсіизіуііу із іЬе кеу Ьесаизе зропзогз 
ЬЄІІЄУЄ іЬеу аге Ьиуіп§ ехсіизіуііу. 

(огі£іпаІесІ/гот Зрогі Асітіпізігаїіоп Мапиаі) 

III. РіпсІ БупопутБ Ю ІНе іоііожіпд жогсії. СопвиІІ ІЬе сіісііопагу. 
Сотреііііоп, сарасіїу, Іо оиіріау, §оа1, Іо арреаг, Іо сопйгт, асЬіеуетепІ. 

IV. Ріск кеу жогсІ5 оиі о\ ІНе Іехї. 

V. \Л/гіїе ІЬе аЬЯгасї Іо ІНе іехі. 
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ТехіС 
І. Кеас) іКе іехі. 

АСЕІМТ5, АСКЕЕМЕІЧТ5, С0ІЧТКАСТ5 А № ІЛЧІ0М5 Ш 5Р0КТ 
Аз тоге апсі тоге реоріе агоипсі іЬе теогИ УІЄ\У іЬе ОІутріс Сатез 

апсі а8 іЬе ІЄІЄУІЗІОП гі§Ьіз £еез іпсгеазе азігопотісаііу, Іпіегпаііопаї 
Ресіегаїіопз аге іпсгеазіп§1у сотіп§ іо §гірз теііЬ іЬе теогИ о£ 
рго£ез8Іопа1 зрогіз апсі ііз а§епІз апсі ипіопз. Иіе "Бгеат Теат" £гот 
іЬе ІІ5А іп Вагсеїопа апсі Аііапіа гейесі іЬе іпіегезі іп Ьауіп§ іЬе Ьезі 
ріауегз іп іЬе теогісі сотреіе іп іЬе §геаіезі зрогі ЄУЄПІ іп іЬе теогИ. ТЬе 
№ііопа1 ВазкеіЬаІІ Аззосіаііоп Ьаз ііз отеп тагкеііпд іпіегезіз іп Ьеіп§ 
аі іЬе Сатез. аз сіоез іЬе Іпіегпаііопаї ВазкеіЬаІІ Аззосіаііоп. Зітііагіу, 
іЬе ргезепсе о£ іЬе №ііопа1 Носкеу Ьеа§ие ріауегз іп іЬе ісе Ьоскеу 
сотреііііоп іп №г§апо а§аіп геїїесіз іЬе сотріех іпіегезіз о£ тагкеііп§ 
апсі рготоііоп іЬаі рго£еззіопа11еа§иез, іЬеіг ипіопз, ріауегз апсі а§епіз 
Ьауе іп іЬіз ехрозиге. Іпсііуісіиаі зирег-зіаг аіЬІеіез аге по ехсерііоп іо 
іЬіз оррогіипііу. Рогіипе апсі £ате сап Ье тасіе Ьу опе оиізіапсііп§ 
рег£огтапсе апсі іЬозе тагкеіегз, а§епіз апсі рготоіегз о£ іЬезе аіЬІеіез 
Ьауе Ьесоте а рагі о£ іЬе ОІутріс зсепе. Бопоуап Ваііеу, теіппег о£ іЬе 
100 теіегз іп Аііапіа сотреіесі іЬе пехі уеаг а§аіпзі МісЬаеІ ІоЬпзоп, 
теіппег о£ іЬе 200 теіегз апсі 400 теіегз іп а 150 теіег гасе іп Тогопіо. 
ТЬеіг ргіге іп іЬіз ітео регзоп гасе? ТЬе теіппег (Ваііеу) то>п $ 1 тіїїіоп 
сіоіїагз. Зрогі із етріоутепі (іЬе епіегіаіптепі Ьизіпезз) £ог зоте 
ОІутріс аіЬІеіез. Аге а§епіз і11е§а1? N0. А§епіз ргоуісіе а уагіеіу о£ 
ЗЄГУІСЄЗ, зисЬ аз сопігасі пе§оііаііопз, регзопаї тагкеііп§, йпапсіаі 
р1аппіп§, іпуезітепі асіуізіп§, іах р1аппіп§ апсі сагеег ріаппіпд £ог іЬе 
аіЬІеіе. Аге ігизі £ипсІ8 і11е§а1? N0. ЕасЬ Іпіегпаііопаї Ресіегаііоп сап 
СІЄУІЗЄ ІІ8 отеп гиіез оп іЬезе таііег8 апсі т о з і о£ іЬет аііоте ргіге топеу 
£ог рег£огтапсез, раутепіз £ог ігаіпіп§ апсі сотреііііоп ехрепзез 
апсі іЬе Ііке. ТЬеге аге а питЬег о£ аіЬІеіез по\у теЬо аге сотреііп§ іп 
іЬеіг іЬігсі ог £оигіЬ ОІутріс Сатез, Ьесаизе іЬеу сап еагп зиШсіепі 
топеу іп іЬеіг зрогі іо аікш іЬет іо сіо зо. ІЬіз із аізо іЬе сазе теііЬ 
зоте паїіопаї зрогі аззосіаііопз. ШЬегеаз іЬе тарг і їу о£ іпіегпаііопаї 
аіЬІеіез сіо поі Ьауе ап а§епІ \уогкіп§ оп іЬеіг ЬеЬаі£, т апу сіо Ьауе Іо 
зі§п а§геетепіз теііЬ іЬеіг паїіопаї аззосіаііоп іЬаі оиіііпез іЬе Ьизіпезз 
геІаііопзЬір Ьеітеееп іЬе і\то рагііез іпс1исііп§ оЬ1і§аііопз о£іЬе аіЬІеіе 
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£ог арреагапсез, Іо угеаг сегіаіп с1оіЬіп§ апсі Іо ЬеЬауе арргоргіаіеіу. 
Шіопз аге поі а т а р г ііеаіиге оГ іпіегпаііопаї зрогі уеі, Ьиі іЬаі іззие 
тау поі Ье іаг а\уау. Сегіаіпіу, іЬе ріауегз ипіопз о£ іЬе МНЬ апсі 
ИВА аге сгііісаі іо іЬе пе^оііаііопз оґ іЬеіг ріауегз ІПУОІУЄШЄПІ іп іЬе 
ОІутріс Сатез. АіЬІеіез соипсіїз аге а 1оп§ зіер а\уау Ггот іЬе рошег 
о5 ипіопз \УЬО пе§оііаіе оп ЬеЬаЬ" о£ іЬеіг СОІІЄСІІУЄ, Ьиі іЬезе соипсіїз 
аге уегу ітрогіапі іо ехргезз іЬеіг роіпіз о£УІЄШ іо іЬеіг аззосіаііопз. Іі 
із Геїі Ьу тапу іЬаі іГ "атаїеиг" аіЬІеіез іпіегезіз аге гезресіесі іЬгои§Ь 
сіеаг гиіез апсі £аіг ргосесіигез, тоге сігазііс геГогтз зисЬ аз СОІІЄСІІУЄ 

асііоп ог іЬе изе оИаЬоиг 1а\у шііі Ье ауоісіесі. 
(огщіпаїей/гот Зрогі Асітіпізігаїіоп Мапиаі) 

II. й т с і е ІНе Іехї іпіо Іодіс рагіз. Риі Неас)іпд$ Іо іНет . 

III. РіпсІ іп ІНе іехї іпГогтаїіоп аЬоиІ іНе гоїе ої зрогі адепіз. 

IV. Ріск 6 - 8 кеу зепіепсез оиі ої ІНе Іехї. 

V. Тгапзіаіе ІНе Іехї іпіо ІІкгаіпіап. 
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ІЛЧІТ 5 

5РОКТ5 5СІЕІЧСЕ 
Техі А 

Рге-Іехі ЄХЄГСІ5Є5 
І. КеасІ ІНе СІоккагу. 

Асасіешіс, аф" 

ассері, V 

ассгесіііесі рЬузіоіЬегарізі 

ас^иі^е, V 
арріісаііоп, п 

сараЬІе, асі] 

саггу оиі, V 
соге, п 

сігай, п 

йігіЬег Ігаіпіп§ 

іпІе§гаІе, V 

пиігіІіопі$1, п 

рег£огтапсе, п 

ро8і§гас1иаІе соигзе 

геїаііпд іо ап есіисаііопаї ог 8сЬо1аг1у 
ішіііиііоп ог епуігоптепі; 
1) сопзепі іо ГЄСЄІУЄ ог ипсіегіаке 
(5отеіЬіп§ ойегесі), 2) ЬЄІІЄУЄ ОГ соте іо 
гесо§пІ2е (а ргоробіііоп) а$ уаіісі ог соггесі. 
оШсіаІІу гесодпігесі ог аиіЬогігесі 
рЬу8ІоіЬегарІ5і; 
Ьиу ог оЬіаіп (ап а88еі ог оЬ^есі) £ог опевеїй 
іЬе асііоп о£ ри11іп§ 8отеіЬіп§ іпіо 
орегаііоп; 
(сараЬІе о£ сіоіп§ 8отеіЬіп§) Ьауіп§ іЬе 
аЬіїііу, Йіпе88, ог циаіііу песеззагу іо (іо ог 
асЬіеуе а 8ресійе<і іЬіпд; 
рег£огт а іазк ог ріаппесі орегаііоп; 
іЬе сепігаї ог т о з і ітрогіапі рагі о£ 
8отеіЬіп§, іп рагіісиїаг іЬе рагі о£ 
8отеіЬіп§ іЬаі І8 сепігаї Іо ІІ8 ехізіепсе ог 
сЬагасІег; 
а ргеїітіпагу УЄГЗІОП О£ а ріесе о£ тегіііп§; 
рго£е85Іопа1 (іеуеіортепі, асіуапсесі 
ігаіпіп§; 
1) сотЬіпе (опе іЬіп§) теііЬ апоіЬег іо £огт 
а теЬоІе, 2) Ьгіп§ іпіо едиаі рагіісіраііоп 
іп ог тетЬегзЬір о£ а восіаі §гоир ог 
іпзіііиііоп; 
а регзоп теЬо 8Іисііе8 ог І8 ап ехрегі іп 
пиігіііоп; 
1) іЬе асііоп ог ргосе88 о£ рег£огтіп§ а іазк 
ог £ипсііоп, 2) ап асі о£ рге8епІіп§ а ріау, 
сопсегі, ог оіЬег £огт о£ епіегіаіптепі; 
ге1аІіп§ Іо ог с1епоІіп§ а соигзе о£ 8Іис1у 
ипсіегіакеп аЙег сотріеііпд а ЙГ8І <іе§гее; 
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ро8і§гасІиаіе зіисіепі 
ргоуісіе, V 
риЬІісаііоп, п 

геїаіесі, ай) 

геїеуапі, ай) 

ГЄУІЄ\У, V 

іЬе8І8, п 

ип<іег§гас1иаІе, п 

а зіисіепі еп§а§есі іп а розі§гасІиаІе соигзе. 
таке ауаіІаЬІе Гог изе; 8ирр1у; 
1) іЬе ргерагаііоп апсі І8зиіп§ оі- а Ьоок, 
ригпаї, ог ріесе о£ тизіс іог риЬІіс 8а1е, 2) 
іЬе асііоп оГ такіп§ зотеіЬіп§ §епега11у 
кпо\уп, а Ьоок ог ригпаї І88иесі £ог риЬІіс 
8а1е; 
Ье1оп§іп§ Іо іЬе зате ґатіїу, §гоир, ог іуре; 
соппесіесі; 
сіовеїу соппесіесі ог арргоргіаіе іо іЬе 
таііег іп Ьапсі; 
1) а88Є88 (8отеіЬіп§) іогтаїїу \УІІЬ іЬе 
іпіепііоп оГ іп8іііиііп§ сЬапде песе88агу, 
2) шгііе а сгііісаі арргаізаі оГ (а Ьоок, ріау, 
Шт, еіс.) іог риЬІісаііоп іп а петрарег ог 
тадагіпе; 
а 1оп§ евзау ог сіІ88Єгіаііоп ІПУО1УІП§ 
регзопаї гезеагсЬ, УУТІІІЄП Ьу а сапсіісіаіе £ог 
а ипіуегзіїу сіе§гее; 
а 8іи<іепІ аі а со11е§е ог ипіуегзіїу \УЬО Ьаз 
поі уеі еагпесі а ЬасЬеІогз ог ециіуаіепі 
сіе§гее. 

II. СІУЄ їНе сіейпіїіоп сгіїНе жогсіз апсі мгогсі сотЬіпаїіопз. СопзиІІ {Не сіісііопагу. 
Ое^гее, кпо\УІесі§е, 8іа§е, зсіепсе, гезеагсЬ, Ьитап, тоуетепі , 

аззізіапсе. 

III. КеасІ апсі ДІУЕ ІІкгаіпіап еяиіуаіепіз оі іНе ГоІІошіпд іпіегпаїіопаї ЖОГСІБ. 
Рейпе рагів ої зреесН. 

БізсірИпе, рЬузіо1о§ізІ, сопзиііапі, ієсЬпіс}ие, ргосесіиге, герогі, 
питЬег, асасіетіс, ргіпсіріе, рориіаг, йпаї, рго§гатте, регіогтапсе, 
рЬузіо1о§у, іпзіііиііоп, 8іапсіаг<і, огі§іпа1. 

IV. Рогт ІНе арргоргіаіе поипз ї г о т їНе ГоІІожіпд уегЬз. 
То есіисаіе, іо ітргоуе, іо тоуе, іо §гасіиаіе, іо етріоу, іо іпіе§гаіе, 

іо ас^иі^е, іо гейесі, іо сопігіЬиіе, іо ргоуісіе, іо асіуізе, іо кпо\у, іо 
ГЄУІЄ\У. 
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V. Веасі апсі Ігапкіаіе їНе Іехї. 
5роП$ Бсіепсе 

Зрогіз зсіепсе І8 а сіізсірііпе іЬаї зіисііез іЬе арріісаііоп о£ зсіепіійс 
ргіпсіріез апсі ІесЬпіциез теііЬ іЬе аіш о£ ітргоуіп§ зрогІіп§ 
регґогтапсе. Нитап тоуетепі І8 а геїаіесі зсіепіійс сіізсірііпе іЬаі 
зіисііез Ьитап тоуетепі іп аіі сопіехіз іпс1исііп§ іЬаС о£ зрогі 

Ні§Ьег-есІисаІіоп сіедгеез іп зрогіз зсіепсе ог Ьитап рЬузіо1о§у 
аге аізо Ьесотіп§ іпсгеазіп§1у рориіаг теііЬ тапу ипіуегзіїіез поте 
оЙегіп§ ЬоіЬ ипс1ег§гасіиаІе апсі розі^гасіиаіе сіе§геез іп іЬе сіізсірііпе. 
Оррогіипіііез ґог §гас1иаІЄ8 іп іЬезе йеісіз іпсіисіе етріоутепі аз а 
рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег, сііеіісіап ог пиігіїіопізі, зрогіз соасЬ, зрогіз 
іЬегарізІ, Йіпезз сепіег тапа§ег ог зрогіз асітіпізігаїог. Сгасіиаіез 
т а у аізо Ье тееіі розіїіопесі Іо ипсіегіаке ґигіЬег 1гаіпіп§ Іо Ьесоте ап 
ассгесіііесі рЬузіоіЬегарізІ. 

Ні§Ьег есіисаііопаї іпзіііиііопз зиссеззіиііу іпіедгаїе есіисаііоп теііЬ 
гезеагсЬ. ТЬе йпаї з1а§ез оґ іЬе рго§гатте іпсіисіе асс]иігіп§ зкіїїз іп 
гезеагсЬ. ТЬе зіисіепіз саггу оиі гезеагсЬ таіпіу ґог іЬе дгасіиаііоп 
рарег, теЬісЬ гейесіз іЬе кпоте1ес1§е апсі іЬе ргасіісаі зкіїїз іп іЬеіг 
рагіісиїаг йеШ оґ зсіепсе. КезеагсЬ сап Ье Іесі оиі ипсіег іЬе диісіапсе о£ 
а зсіепіійс асіуізег. 

А §геаІ питЬег о£ розі^гасіиаіе зіисіепіз ипсіегіаке а рго§гатте о£ 
зіисіу апсі гезеагсЬ ипсіег іЬе зирегуізіоп о£ зепіог зіай тетЬегз теЬо 
Ьокі сапсіісіаіе'з ог сіосіог'з <іе§гее. ТЬе розідгасіиаіе соигзе Іазіз іЬгее 
уеагз с1игіп§ теЬісЬ іЬе уоип§ зсіепіізіз апсі гезеагсЬегз саггу оиі іЬеіг 
іпуезіідаїіопз апсі ргераге іЬезіз оп іі. Ні§Ьег с1е§гее іЬезіз зЬоиІсІ 
зЬоте іЬаі іЬе гезеагсЬ Ьаз Ьееп сопсіисіесі теііЬ а Ьі§Ь ІЄУЄІ О£ ІесЬпісаІ 
зкіїї, іЬаі уои Ьауе етріоуесі іЬе тоз і зиіІаЬІе ІесЬг^иез, апсі іЬаі іЬе 
ргосесіигез аге сіеагіу о£ а Ьі§Ь асасіетіс зіапсіагсі. ТЬе теогк зЬоиІсІ 
Ье ап огідіпаї сопІгіЬиІіоп Іо кпоте1ес1§е апсі іЬе гезиііз о£ іі зЬоиІсІ Ье 
сараЬІе о£ ргасіісаі арріісаііоп. 

ТЬе розІ§гасІиаІе соигзе ргодгатте ргоуісіез £ог а11епсііп§ зетіпаг8 
апсі соп£егепсез, 1акіп§ циаііґуіпд ехатз іп іЬе соге зиЬ^есї, іп 
рЬіІозорЬу апсі £огеі§п 1ап§иа§е, ргерагіп§ гезеагсЬ риЬІісаІіопз апсі 
тегіііеп герогіз оп іЬе теогк саггіесі оиі. 

ТЬе розі^гасіиаіе гезеагсЬ т а у Ье іЬеогеїісаІ апсі аррііесі, оЙеп ЬоіЬ. 
ТЬе зсіепіійс асіуізег аззізіз Ьіз розІ§га<іиаІе зіисіепіз іп тапу теауз. Не 
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ге§и1аг1у тееІ8 іЬет Іо сіівсшз іЬе рго§ге88 іп іЬеіг шогк апсі Іо асіуізе 
іЬет іп 80ІУІП§ іЬеіг сиггепі ргоЬІетз. 

ШЬіІе іЬе іЬе8І8 І8 Ьеіп§ ШГІІІЄП іЬе 8СІЄПІІЙС асІУІ8ЄГ ГЄУІЄ\У8 ІІ8 
т а р г 8есІіоп8 апсі такез сгііісаі с о т т е п і з оп еасЬ сігаЙ. Апсі іі І8 УУІІЬ 
іЬе асіуізог'з а88І8Іапсе іЬаі уои ргераге агіісіез апсі рарегз оп таїїегз 
геїеуапі іо уоиг іпуе8Іі§аІіоп. 

іЬе іЬезів тееІ8 аіі песеззагу ^е^иі^етеп^$ іі І8 ассеріесі Ьу іЬе 
Асасіетіс Соипсії \УЬІСЬ Іакез іЬе сіесівіоп Іо а\уагсі іЬе ро8І§гасіиаІе 
іЬе Ьі§Ьег асасіетіс <іе§гее. 

(Огі%іпаіесІ/гот Шкірссііа, іке/гее епсусіоресііа) 

Розмехі ЄХЄГСІ5Є5 

І. СотЬіпе Ніе м/огсІ5 іп аз тапу жогд сотЬіпаїіопі а$ ро5$іЬІе. 

1 Ьитап 
2 рЬузісаІ есіисаііоп 
3 8СІЄПІІЙС 
4 сіосіог 8 
5 ро8І§гасІиаІе 
6 сиггепі 
7 Іо ргераге 
8 песеззагу 
9 8роПіп§ 
10 8иіІаЬ1е 

а <іе§гее 
Ь зіисіепі 
с ^ и і г е т е п і з 
сі ргоЬІетз 
еІеасЬег 
{ агіісіез 
§ асіуівег 
Ь ^есЬпі^ие 
і т о у е т е п і 
І регГогтапсе 

І. МаїсЬ ІНе жогсІ5 ассогсііпд Іо зітіїаг теапіпд. Біисіу зупопуті. 

1 а іт , п а сіопаїіоп, §ІЙ, §гапІ; 
2 гезеагсЬ, V Ь оріпіоп, геасііоп, геіегепсе, гетагк, гевропве, 

оЬзегуаІіоп; 
3 сопІгіЬиІіоп, п с аііуе, сопіетрогагу, сопІіпиіп§, ехІ8Ііп§, 

ІазЬіопаЬІе; 
4 іпсіисіе, V сі рагі, рогііоп, зе§тепІ, весіог, ипії; 
5 сиггепі, ай). е атЬіІіоп, азрігаїіоп, сіезіге, §оа1, Ьоре, 

іпіепііоп, ШЗЬ, Іаг§еІ, ОЬ^ЄСІІУЄ; 
6 с о т т е п і , п ї асітіпізіег, сіігесі, §ОУЄГП, тапа§е, гиіе, гип, 

Ьапсіїе; 
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7 іЬезіз, п § асіуісе, сіігесііоп, Ьіпі, іпзігисііоп, зирегуізіоп, 
соипзеї; 

8 зесііоп, п Ь сотргіве, сопіаіп, етЬгасе, епсотразв, 
іпсогрогаїе; 

9 §иісіапсе, п і сотрозіїіоп, сіізвегіаііоп, Є88ау, рарег, Ігеаіізе; 
10 сопсіисі, V ) апаїузе, ехатіпе, ехріоге, Іпуез1і§а1е, Іоок іпіо, 

8Іи(Іу, ІЄЗІ, ГЄУІЄШ. 

III. МаїсГі апіопутв ( гот 

1 зиіІаЬІе, ай) 
2 £огеі§п, ай) 
3 рагіісиїаг, ай) 
4 зепіог, ай) 
5 Іп1е§га1е, V 
6 ге§и1аг1у, айу 
7 іЬеогеїісаІ, ай) 
8 сгіїісаі, ай) 
9 тегіїїеп, ай) 
10 геїеуапі, ай) 

іЬе ЬоїЬ соїитпв. 

а сіізіпіедгаїе 
Ь іггеїеуапі 
с аррііесі 
сі Ігге§и1аг1у 
е паїіуе 
£ сотріітепіагу 
§ огаї 
Ь ипйі 
і ]ипіог 
І депегаї 

IV. РіІІ ІНе ЬІапкз жіїН ІНе песе$5агу хмогсіз: 
1. Зрогіз зсіепсе І8 а іЬаі зіисііез іЬе о£ зсіепіійс ргіпсіріез апсі 

2. ТЬе соигзе 1азІ8 іЬгее уеагз. 
3. ТЬе зЬоиИ зЬоте іЬаі іЬе Ьаз Ьееп сопсіисіесі теііЬ а Ьі§Ь 

ІЄУЄІ о£ . 
4. ТЬе розІ£га<іиаІе соигзе рго§гатте ргоуісіез £ог ргерагіп§ гезеагсЬ 

апсі тегіїїеп герогіз. 
5. ТЬе розІ§гас1иаІе гезеагсЬ тау Ье іЬеогеїісаІ апсі . 
6. Іпуе8Іі§аІіоп сап Ье Іесі оиі а зсіепіійс асіуізег. 
7. Сгасіиаіез т а у Ьесоте ап , ехегсізе рЬузіо1о§ізІ ог сііп-

ісаі ехегсізе . 
8. ТЬе уоип§ 8СІепІІ8Із саггу оиі іЬеіг апсі ргераге іЬезіз. 
9. ТЬе теогк зЬоиІсІ Ье ап Іо кпотеїесіде. 
10. Ні§Ьег есіисаііопаї 5иссезз£и11у іпіедгаїе есіисаііоп теііЬ гезеагсЬ. 
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V. МаїсН {Не епсііпд ІО їНе БЄПІЄПСЄЇ Ьедіппіпдз. 

1. ТЬе 8Іис1епІ8 саггу оиі гезеагсЬ 

2. Ні§Ьег <іе§гее іЬезіз зЬоиМ 
зЬош іЬаі іЬе гезеагсЬ ... 

3. ТЬе зсіепіійс асіуізег геуіет 
ііз та^ог зесііопз апсі такез ... 
4. ТЬе Асасіетіс Соипсії Іакез 
іЬе сіесізіоп ... 
5. Ні§Ьег есіисаііоп с1е§геез іп 
зрогіз зсіепсе ойег ... 
6. Оррогіипіііез £ог дгасіиаіез ... 

7. ТЬе розІ§гас1иаІе соигзе рго-
§ г а т т е ргоуісіез Гог ... 

8. ТЬе зсіепіійс асіуізег ге§и1аг1у 
тееіз іЬет ... 
9. КезеагсЬ сап Ье Іесі оиі. . . 

10. Нитап тоуетепі із а геїаіесі 
зсіепіійс сіізсірііпе ... 

a) ... ипсіег іЬе зирегуізіоп оГ а 
зсіепіійс асіуізег. 
b) ... ЬоіЬ ипсіег^гасіиаіе апсі 
розІ§га<іиаІе сіе^геез іп іЬе сіізсі-
рііпе. 
C) ... Ьаз Ьееп сопсіисіесі УУІІЬ а 
Ьі§Ь ІЄУЄІ о£ ІесЬпісаІ зкіїїз. 
сі) ... асіуізе іЬет Ьо\У Іо ЗОІУЄ 

іЬе сиггепі ргоЬІетз. 
є) ... іЬаі зіисііез Ьитап тоуе-
теп і іп аіі сопіехіз. 
£ ) . . . УУЬІСЬ гейесіз іЬе кпо\у1-
ес1§е апсі ргасіісаі зкіїїз іп іЬеіг 
рагіісиїаг ЙеШ оГ зсіепсе. 
§) ... іпсіисіе етріоутепі аз а 
зрогі соасЬ, зрогі іЬегарізІ ог 
зрогіз асітіпізігаїог. 
Ь) ... сгіїісаі соттеп із оп еасЬ 
сігаЙ. 
і) ... а11епсііп§ зетіпагз апсі соп-
ііегепсез. 
}) ... Іо а\уагс1 іЬе розі^гасіиаіе 
іЬе Ьі§Ьег аса<іетіс Ііііе. 

VI. СІУЄ ЕпдІізН еяиіуаіепік іо іНе ІоІІо\л/іпд рНга$е$. ІІЇЄ іНет іп уоиг ожп 
5ЄПЇЄПСЄ5. 

Науковий керівник 
галузь науки 
кандидатський мінімум 
вчена рада 
прикладна наука 
основний навчальнии 
предмет 
писати роботу під 
керівництвом 
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підвищення кваліфікації 
проводити наукове 
дослідження 
аспірантура 
опубліковане видання 
набувати умінь,навичок 
акредитований 
фізіотерапевт 
передбачати 
практичне застосування 

VII. Маке ир 10 яиезііопБ Іо їНе Іехі. Ап$\мег іИет . 

VIII. КеїеІІ іИе Іехі. 

ТехіВ 
I. Тгапвіаіе ІЬе іоііошіпд \л/огсІ5 апсі рНга$е5 жіїНоиІ сіісііопагу. 

Ргасіісе, іЬеогеїісаІ, ехрегітепіаі, риЬіізЬ, апаїухе, рЬепотепа, 
іпіегсіізсірііпагу, ешрігісаі, §епегаІіоп, паїигаі, зосіаі, зсіепсе, зресійс, 
сіаіа, сопсіизіоп, сііґГегепІіаІе. 

II. Реасі апсі Ігапзіаіе ІЬе Іехі. 
Ва$іс СІа$$іАсаііоп$ о? Зсіепсе 

Зсіепсе ( ґгот іЬе Ьаііп 5сіепііа, т еап іп§ "кпои>ІесІ£е") із, іп ііз 
Ьгоасіезі 8ЄП8Є, апу зузіетаїіс кпо\УІесі§е Ьазе ог ргезсгірііуе ргасіісе 
іЬаі І8 сараЬІе оґ гезиіііпд іп а ргесіісііоп ог ргесіісІаЬІе Іуре оґ 
оиісоте. Іп іЬіз 8ЄП8Є, зсіепсе т а у геґег іо а Ьі§Ь1у вкіПесі ^есЬпі^ие ог 
ргасіісе. Іп ііз т о г е гезігісіесі сопіетрогагу 8ЄП8Є, зсіепсе із а зузіет 
оґас^иі^іп§ кпотеіесі§е Ьазе<1 оп зсіепіійс теїЬосі, ап<і Іо іЬе огдапігесі 
Ьосіу оґкпотеїесіде §аіпесі іЬгои§Ь зисЬ гезеагсЬ. 

Зсіепсе із з о т е ї і т е в саііесі ехрегітепіаі зсіепсе Іо сіійегепііаіе іі 
ґ гот аррііесі зсіепсе, теЬісЬ із іЬе арріісаііоп оґ зсіепіійс гезеагсЬ Іо 
зресійс Ь и т а п пеесіз - а1іЬои§Ь іЬе Ітео аге с о т т о п і у іпіегсоппесіесі. 
Зсіепсе із а сопІіпиіп§ еЙогІ Іо СІІЗСОУЄГ апсі іпсгеазе Ь и т а п кпоууіесіде 
апсі ипсіегз1апсііп§ іЬгоидЬ іЬе гезеагсЬ. ІІзіпд сопігоііесі теїЬосіз, 
зсіепіізіз соїіесі оЬзегуаЬіе еуісіепсе оґ паїигаі ог зосіаі рЬепотепа, 
гесогсі теазигаЬІе сіаіа геіа1іп§ Іо іЬе оЬзегуаІіопз, апсі апаіуге 
іЬіз іпґогтаїіоп Іо сопзігисі іЬеогеїісаІ ехріапаїіопз оґ ЬО\У іЬіп§з 
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\уогк. ТЬе теїЬосІз о£ зсіепіійс гезеагсЬ іпсішіе іЬе §епегаІіоп о£ 
ЬуроіЬезез аЬоиІ Ьо\у рЬепотепа шогк, апсі ехрегітепіаііоп іЬаі 
Іезіз іЬезе ЬуроіЬезез ипсіег сопігоііесі сопсііііопз. Зсіепіізіз аге аізо 
ехресіесі Іо риЬІізЬ іЬеіг іп£огтаІіоп зо оіЬег зсіепіізіз сап сіо зітіїаг 
ехрегітепіз Іо сіоиЬІе-сЬеск іЬеіг сопсіизіопз. ТЬе гезиііз о£ іЬіз 
ргосезз епаЬІе Ьеііег ип<іегзІап<ііп§ о£ разі ЄУЄПІЗ, апсі Ьеііег аЬіІіІу іо 
ргесіісі £и1иге ЄУЄПІЗ О£ іЬе зате кіпсі аз іЬозе іЬаі Ьауе Ьееп іезіесі. 
Зсіепіійс йеісіз аге соттопіу СІІУІСІЄСІ іпіо І\УО та^ог §гоирз: паїигаї 
зсіепсез, шЬісЬ зіисіу паїигаї рЬепотепа (іпс1и<ііп§ Ьіо1о§іса1 1і£е), 
апсі зосіаі зсіепсез, шЬісЬ зіисіу Ьитап ЬеЬауіог апсі зосіеііез. ТЬезе 
§гоиріп§з аге етрігісаі зсіепсез, \УЬІСЬ теап іЬе кпо\у1ес1§;е тиз і Ье 
Ьазе<і оп оЬзегуаЬІе рЬепотепа апсі сараЬІе о£ Ьеіп§ іезіесі £ог ііз 
уаіісіііу Ьу оіЬег гезеагсЬегз т>гкіп§ ипсіег іЬе зате сопсііііопз. ТЬеге 
аге аізо геїаіесі сіізсірііпез іЬаі аге §гоиресі іпіо іпіепіізсірііпагу апсі 
аррііесі зсіепсез, зисЬ аз еп§іпеегіп§ апсі ЬеаІіЬ зсіепсез. \УііЬіп іЬезе 
саІе§огіез аге зресіаііхесі зсіепіійс йеісіз іЬаі сап іпсіисіе еіетепіз о£ 
оіЬег зсіепіійс сіізсірііпез Ьиі оЙеп роззезз іЬеіг О\УП Іегтіпо1о§у апсі 
Ьосіу о£ ехрегіізе. МаїЬетаїісз, шЬісЬ із сіаззійесі аз а £огта1 зсіепсе, 
Ьаз ЬоіЬ зітіїагіїіез апсі сіійегепсез ЛУІІЬ іЬе паїигаї апсі зосіаі зсіепсез. 
її із зітіїаг Іо етрігісаі зсіепсез іп іЬаі іі ІПУОІУЄЗ ап ОЬ^ЄСІІУЄ, саге£и1 
апсі зузіетаїіс зіисіу о£ ап агеа о£кпо\УІе<і§е; іі із сіійегепі Ьесаизе о£ ііз 
теїЬосі о£ уегі£уіп§ ііз кпош1есі§е, изіп§ а ргіогі гаіЬег іЬап етрігісаі 
теїЬосІз. Рогтаї зсіепсе, \УЬІСЬ аізо іпсіисіез зіаіізіісз апсі 1о§іс, із уііаі 
Іо іЬе етрігісаі зсіепсез. Ма^ог асіуапсез іп £огта1 зсіепсе Ьауе оЙеп 
Іесі Іо т а р г асіуапсез іп іЬе етрігісаі зсіепсез. ТЬе £огта1 зсіепсез 
аге еззепііаі іп іЬе £огтаІіоп о£ ЬуроіЬезез, іЬеогіез, апсі 1а\уз, ЬоіЬ іп 
СІІ8СОУЄГІП§ апсі сіезсгіЬіп§ Ьо\у іЬіп§з шогк (паїигаї зсіепсез) апсі ЬО\У 

реоріе іЬіпк апсі асі (зосіаі зсіепсез). 
(Ощіпаїесі/гот Шкіресііа, (Не/гее епсусіоресііа) 

III. Ріпсі 5упопут5 Іо ІНе {оііожіпд М/ОГСІБ. СопБиІІ (Не сіісііопагу. 
Еззепііаі, пеесі, сопіетрогагу, аЬіІіІу, ОЬ^ЄСІІУЄ, т а р г , £огта1, зітіїаг, 

гезеагсЬ. 

IV. Ріск кеу УУОГСІБ оиі ої (Не іехї. 

V. Югіїе ІНе аЬягасІ Іо ІЬе Іехї. 
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ТехіС 
I. КеасІ ІЬе Іехі. 

Зсіепіійс МеіИосІ 
А зсіепіійс теїЬосі зеекз Іо ехріаіп іЬе ЄУЄПІЗ О£ паїиге іп а 

гергосіисіЬІе \уау, апсі Іо изе іЬезе гергосіисііопз Іо таке изеїиі 
ргесіісііопз. її із сіопе іЬгои§Ь оЬзегуаІіоп о£ паїигаі рЬепотепа, апсі/ 
ог іЬгои§Ь ехрегітепіаііоп іЬаі Ігіез Іо зітиіаіе паїигаі ЄУЄПІЗ ипсіег 
сопігоііесі сопсііііопз. її ргоуісіез ап ОЬ^ЄСІІУЄ ргосезз Іо йпсі зоїиііопз 
10 ргоЬІетз іп а питЬег о£ зсіепіійс апсі ІесЬпо1о§іса1 йеМз. 

Вазесі оп оЬзегуаІіопз о£ а рЬепотепоп, а зсіепіізі т а у §епега1е 
а тосіеі. ТЬіз із ап аііетрі Іо сІезсгіЬе ог сіерісі іЬе рЬепотепоп іп 
Іегтз о£ а 1о§іса1 рЬузісаІ ог таїЬетаІісаі гергезепіаііоп. Аз етрігісаі 
еуісіепсе із §аіЬегесі, а зсіепіізі сап зи§§езІ а ЬуроіЬезіз Іо ехріаіп іЬе 
рЬепотепоп. ТЬіз сіезсгірііоп сап Ье изесі Іо таке ргесіісііопз іЬаі аге 
ІезІаЬІе Ьу ехрегітепі ог оЬзегуаІіоп изіпд зсіепіійс теїЬосі. \УЬеп а 
ЬуроіЬезіз ргоуез ипзаіізґасіогу, іі із еііЬег тосіійесі ог сіізсагсіесі. 

\\Тіі1е регГогтіп§ ехрегітепіз, зсіепіізіз т ау Ьауе а ргеіегепсе £ог 
опе оиісоте ОУЄГ апоіЬег, апсі іі із ітрогіапі Іо епзиге іЬаі іЬіз Іепсіепсу 
сіоез поі Ьіаз іЬеіг іпіегргеїаііоп. А зігісі £О11О\УІП§ о£а зсіепіійс теїЬосі 
аііетріз Іо т іп іт і ге іЬе іпйиепсе о£а зсіепіізіз Ьіаз оп іЬе оиісоте о£ 
ап ехрегітепі. ТЬіз сап Ье асЬіеуесІ Ьу соггесі ехрегітепіаі сіезі§п, апсі 
а іЬогоидЬ реег ГЄУІЄ\У О£ іЬе ехрегітепіаі гезиііз аз тееіі аз сопсіизіопз 
о£ а зіисіу. АЙег іЬе гезиііз о£ ап ехрегітепі аге аппоипсесі ог риЬІізЬесі, 
11 із погтаї ргасіісе іог іпсіерепсіепі гезеагсЬегз Іо сіоиЬІе-сЬеск Ьоте 
іЬе гезеагсЬ теаз регіогтесі, апсі Іо ІОІІОЛУ ир Ьу рег£огтіп§ зітіїаг 
ехрегітепіз Іо сіеіегтіпе Ьо\у сіерепсіаЬІе іЬе гезиііз ті§Ьі Ье. 

(Огщіпаїесі/гот Шкіресііа, іке/гее епсусіоресііа) 

II. РіпсІ іп (Не Іехі іпіогтаііоп аЬоиІ іпЯиепсе ої ісіепіігїс теіНосІї. 

III. Ріск 6 - 8 кеу ЖОГСІБ оиі ої іНе іехі. 

V. Тгапзіаіе ІНе Іехі іпіо ІІкгаіпіап. 
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КЕАРЕК 

VVОМЕN А Ш 5Р0КТ 
ТЬе Іпіегпаїіопаї ОІутріс С о т т і ї ї е е ЗІГІУЄЗ Іо рготоіе шотеп'з 

рагіісіраііоп іп зрогіз асііуіііез апсі іп іЬе ОІутріс Сатез. Зрогі, 
шЬеіЬег сотреііііоп зрогі ог зрогі Гог аіі, Ьаз Ьесоте а зосіаі Гогсе 
\УІІЬ а та^ог ітрасі оп іЬе зігисіиге оГ зосіеіу апсі іЬе сопсііііоп оГ 
\уотеп. 

Зрогі Ье1оп§з Іо аіі Ьитап Ьеіп§з. її із ітрогіапі Іо \уотеп апсі т е п 
аз зрогі ргоуісіез оррогіипіііез Іо Іеагп, Іо ехрегіепсе зиссезз, іеаптгогк 
апсі т о т е п і з оГ ехсеїіепсе. \Уотеп аге ЗІІИ ипсіег-гергезепіесі іп 
соипігіез \уЬеге сиііигаї Ігасііііопз Іітії іЬеіг асіуапсетепі. НО\УЄУЄГ, 

\УЄ \УІ11 зее тоге апсі тоге \уотеп сЬоозіп§ Іо Іаке ир а зрогі, еііЬег 
Ьгеакіп§ \уііЬ іЬе погтз оГ іЬеіг зосіеіу ог з1ауіп§ \УІІЬІП іЬет. ТЬе зреесі 
оґ \уотеп'з асіуапсетепі іп зрогі \УЬІСЬ Ьаз Ьееп зіагіесі сіоез оГ соигзе 
уагу, Ьиі іі із ітрогіапі іЬаі іі із ипс1ег\уау тоге ог Іезз еуегулуЬеге. 
НО\УЄУЄГ, т апу оЬзІасІез гетаіп Іо Ье оуегсоте. Аі іЬе роїііісаі ІЄУЄІ, 

апсі рагіісиїагіу іп сіеуе1оріп§ соипігіез, іЬе ргосезз із Ьатрегесі 
Ьу есопотіс сНЯкиІІіез \УЬІСЬ ріасе ассезз Іо зрогі \УЄ11 ЬеЬіпсі іЬе 
Й§ЬІ а§аіпзІ Ьип§ег апсі роуегіу, апсі іЬе ітргоуетепі оГ ЬеаІіЬ апсі 
есіисаііоп. АпоіЬег Ьапсіісар із ^оуегптепі роїісіез оп зрогі, шЬісЬ 
сіо поі аішауз УІЄ\У іпсгеазесі рагіісіраііоп Ьу \уотеп аз а ргіогіїу, Гог 
а1іЬои§Ь іЬе зроПіп§ шогШ апсі іЬе ОІутріс Моуетепі іп §епега1 аге 
йгтіу сопуіпсесі оГ іЬе пеесі Іо т а к е зрогі тоге ассеззіЬІе Іо луотеп 
апсі аге 1гуіп§ Іо \уогк Іошагсіз іЬіз §оа1, §оуегптепІз зЬоиІсІ гетаіп 
іЬе та іп ріауегз іп іЬіз таїїег, с!еуе1оріп§ роїісіез \УЬІСЬ Іаке ассоипі 
оГ іЬіз пеесі. МОГЄОУЄГ, сіезріїе іЬе іпсгеазіп§ питЬег оГ регіогтапсез 
Ьу Гетаїе аіЬІеіез іп іЬіз сепіигу, \уотеп сопііпие Іо зее іЬеіг аіЬІеІіс 
ассотрІізЬтепІз сіізіогіесі Ьу ЬоіЬ ргіпі апсі еіесігопіс тесііа, \УЬІСЬ 

оЙеп ипсіег- герогі апсі Ігіуіаіізе \Уотеп'з зрогі. Г)еуе1оріп§ \уотеп'з 
рагіісіраііоп іп зрогі саііз Гог соІІаЬогаІіоп апсі ейогі Ггот еуегу 
зоигсе: зрогіз ог§апізаІіопз, роїііісаі аиіЬогіїіез, есопотіс ро\уегз апсі 
іЬе тесііа. 

(Огі£іпаІесі/гот Зрогі Асітіпізігаїіоп Мапиаі) 
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СНАИЕІМСЕБ РАСШС С01ЛЧТРІЕ5 
Зрогі іп аіі соипігіез ів сЬап§іп§ шііЬ іЬе іітез, Ьиі поі ипі£огтіу 

£ог аіі. ТЬе §ар іп ге8оигсе8 Ьеішееп \уеа1іЬу апсі роогег соипігіез І8 
§ГО\УІП§. ЕУЄП опсе ро\уег£иі паііоп 8іаіе8 шЬо зігоп^іу ргошоіесі зрогі 
Ьауе зееп іЬеіг зрогі зиссезз егосіе шііЬіп а сіесасіе. ТЬе асіуапсез іп 
іесЬпоіоду аге ауаііаЬіе іо іЬозе \УІІЬ гезоигсез апсі поі іо оіЬегз. А 
зігікіп§ ехатріе із іп сусііп§, \уЬеге гезеагсЬ апсі зрасе-а§е таіегіаіз 
сотЬіпе іо сгеаіе Ьісусіез іЬаі аге 1і§Ьіег апсі газіег іЬап оіЬегз. Кеуіаг 
ог сагЬоп йЬге ригзиіі Ьікез теііЬ сотрозііе сіізс \уЬее1з апсі іігез іпйаіесі 
к 250 роипсіз рег 5^иа^е іпсЬ \УІІЬ Ьеііит аге іезіесі іп а -тпсі іиппеі. 
Оиаіііу аіЬІеіез іп зрогіз ііке аіЬіеіісз, £ооіЬа11 апсі ЬазкеіЬаіі т а у іеауе 
а соипігу іо ГЄСЄІУЄ Ьеііег ігаіпіп§ апсі сотреііііоп апсі §геаіег гезоигсез 
еІзешЬеге. ТЬе аіЬІеіе із поі сіігесіїу ауаііаЬіе іо Ьеір сіеуеіор зрогі іп іЬе 
соипігу Оп іЬе оіЬег Ьапсі, Ье/зЬе т а у сіеуеіор іо а тисЬ Ьі§Ьег ІЄУЄІ 

еІзелуЬеге апсі Ье ауаііаЬіе іо гергезепі Ьіз/Ьег соипігу аі іпіегпаііопаї 
сотреііііопз. А£гісап £ооіЬа11 ріауегз \УЬО - ріау іп Еигоре, РіппізЬ 
ісе Ьоскеу ріауегз \УЬО ріау іп іЬе ІЧІогіЬ Атегісап Наііопаї Носкеу 
Ьеа§ие апсі зргіпіегз \\'Ьо соте іо іЬе ІІЗА іо ігаіп, аге ехатріез. ТЬіз 
ехосіиз іо рге£еггесі ігаіпіп§ епуігоптепіз п поі Нтііесі іо тоуіп§ £гот 
роогег соипігіез іо гісЬег опез. АіЬІеіез £гот сіеуеіоресі соипігіез тоуе 
ШЬЄГЄУЄГ іЬеу сап йпсі іЬе Ьезі сопсііііопз. ТЬеге із по диезііоп іЬаі іЬе 
ауаіІаЬіІііу о£ с]иа1ііу £асі1іііез із песеззагу £ог ргорег ігаіпіп§ апсі ЛУЬЄГЄ 

іЬезе сіо поі ехізі, іі Ьесотез тоге сіійкиїї іо ехсеї. ТЬеге із а §геаі 
асіуапіа^е іо Ьауе Ьі§Ь рЬузісіапз, рЬузіоіЬегарізіз, пиігіііопізіз, зрогі 
зсіепсе зиррогі (ЬіотесЬапісз, ехегсізе рЬузіоіо§у, рзусЬо1о§у) іо аззізі 
аіЬІеіез іп іЬеіг ігаіпіп§. Ргеуепііоп о£ іщигу ог іЬе геЬаЬіІііаііоп £гот 
іп)игу із епогтоизіу епЬапсесІ \УІІЬ диаіііу саге, іпс1исііп§ сйа§позііс 
апсі тесіісаі е^иіртепі. 

СоасЬез аге іЬе тоз і ітрогіапі еіетепі £ог іЬе зиссезз о£ Ьі§Ь 
рег£огтапсе аіЬІеіез. Тгаіпіп§ іЬезе іпсііуісіиаіз апсі геіаіпіп§ іЬет іп 
уоиг зрогі зузіет шіЬ іЬе ргорег сопсііііопз песеззагу £ог іЬеіг \уогк 
тиз і Ье іЬе йгзі ргіогііу £ог с!еуе1оріп§ соттипіііез. ТЬезе іпсііуісіиаіз, 
\УІІЬ іЬеіг епег§у, епіЬизіазт апсі с о т т і і т е п і , аге кеу іо йпсііпд 
сгеаііуе дуауз іо ГЄЗОІУЄ оіЬег гезоигсе ргоЬІетз. ТЬеу \УІ11 ісіепіі£у \уЬаі 
із геаііу пеесіесі. 

(ОгІ£іпаІеіі/гот 8рогі Асіттііігаґіоп Мапиаі) 
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РАІР РІ.АУ 
Аі іЬе Орепіп§ Сегешопу оГ іЬе ОІутріс Сатез, опе оГ іЬе аіЬІеіез 

Іакез ап оаіЬ оп ЬеЬаІГ оГ аіі іЬе аіЬІеіез. Опе о£ іЬе оШсіаїз Іакез а 
зітіїаг оаіЬ оп ЬеЬаШ оГ аіі _)ис1§е8 апсі оШсіаїз. ТЬезе оаіЬз Ьіпсі аіЬІеіез 
апсі оШсіаїз Іо аЬісіе Ьу іЬе гиіез \УЬІСЬ §ОУЄГП іЬе Сатез "іп іЬе Ігие 
зрігії оґ зрогІзтапзЬір". ТЬеге аге іЬиз І\УО рагіз Іо іЬе ОІутріс оаіЬз 
- ОЬЗЄГУІП§ іЬе гиіез апсі ЬеЬауіп§ іп а зрогІіп§ зрігії. ТЬе Іегт "їаіг 
ріау" СОУЄГЗ ЬоіЬ о£ іЬет а1іЬои§Ь зоте ї ітез іі геіегз тоге Іо кееріп§ 
іЬе гиіез апсі аі оіЬег Іітез іі геіегз Іо зЬо\уіп§ а зроПіп§ зрігії. Раіг 
ріау сіетопзігаіез аііііисіез апсі ЬеЬауіоигз іп зрогі сопзізіепі \УІІЬ іЬе 
Ье1іе£ іЬаі зрогі із ап еіЬісаІ ригзиіі. II сіоез поі іпсіисіе асіз о£ уіоіепсе, 
сЬеаІіп§, с1ги§ аЬизе, ог апу £огт о£ ехріоіїаііоп іп ап еЯоїї Іо шіп. 
\\Шеп еіетепіз зисЬ аз іЬезе аге іпігосіисесі, іЬе Ігие сотреііііуе зрігії 
із Іозі, апсі іЬеге гетаіпз по ригрозе іог зрогі. Раіг ріау сіоез поі опіу 
т е а п асіЬегепсе Іо \угі11еп гиіез; гаіЬег іі сіезсгіЬез іЬе гі§Ьі аііііисіез оґ 
зрогізтеп апсі зрогІ8\уотеп апсі іЬе гі§Ьі зрігії іп \УЬІСЬ іЬеу сопсіисі 
іЬетзеїуез; зЬошіп§ гезресі Іог іЬе оіЬег апсі саге іог Ьіз ог Ьег ігеесіот 
і гот Ьосіііу ог рзусЬо1о§іса1 Ьагт. Раігпе88 із 1гуіп§ Іо риі опезеІГ іп 
іЬе ріасе оГ іЬе оіЬег апсі ас1іп§ ассогсііп§1у Раіг ріау І8 ЙГЗІ оґ аіі а 
таїїег о£ регвопаї с о т т і ї т е п і о£ іЬе іпсііуісіиаі. 

Брогіз іесіегаїіопз аі ге§іопа1, паїіопаї апсі іпіегпаїіопаї ІЄУЄІЗ 

сопІгіЬиІе ітрогіапііу Іо іЬе £аіг ріау епуігоптепі, іЬгои§Ь гиіез 
апсі ге§и1аІіопз апсі іЬе 1гаіпіп§ о5 соасЬез, геііегеез, рсі^ез апсі оіЬег 
оШсіаїз. 

ТЬе ^оуегптепіз апсі езресіаііу іЬе риЬІіс апсі ргіуаіе есіисаііопаї 
іпзіііиііопз аге аізо гезропзіЬІе Гог есіисаііоп апсі аііііисіе іогтаїіоп 
Іо\уагсІ5 £аіг ріау. ТЬе есіисаііопаї ргосезз зЬоиІсІ поі опіу асісігезз іЬе 
асііуе рагіісірапі іп зрогі Ьиі аізо іЬе сопзитег, іЬе зресіаіог. ТЬе 
рагепі ріауз а уііаі гоїе іп Іпз1і11іп§ а зрігії о£ Гаіг ріау іп сЬіМгеп. 
Зресіаіогз апсі іЬе тазз тесііа Ьауе а гоїе Іо рготоіе іаіг ріау. Опе 
зЬоиІсі поі 5ог§еІ іЬаі поі опіу іЬе §оос1 Ьиі аізо іЬе Ьасі ехатріез 
іп зрогіз Ьауе а зІгоп§ ейесі оп іЬе зосіаіізаііоп ргосезз оГ Ьитап 
Ьеіп§з. ТЬе Іпіегпаїіопаї С о т т і ї ї е е £ог Раіг Ріау (СІРР) із сопсегпесі 
аЬоиІ сіеуеіортепіз іп зрогі аіі ОУЄГ іЬе \УОГ1С1 \уЬісЬ ипсіегтіпе £аіг 
ріау. 

(Ощіпаіесі/гот 8рогІ Айтіпі$Ігаііоп Мапиаі) 
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ТНЕРІЛ.Е5 
Зрогі шііЬоиі ги1е8 із ішроззіЬІе, апсі а зрогі іп \УЬІСЬ іЬе ги1е8 аге 

ґ^е^иепі1у Ьгокеп сіізіпіе^гаїез апсі \УІ11 Ье аЬапсіопесі. Іі із іЬегеґоге 
іп іЬе іпіегезіз оґ еуегу аіЬІеіе іЬаі гиіез зЬоиІсІ Ье кері апсі іЬаі іЬеу 
8Ьоиісі Ье епґогсесі шііЬ репаїііез \уЬеп іЬеу аге Ьгокеп. Іп іЬе апсіепі 
ОІутріс Сатез, репаїііез ґог Ьгеакіп§ гиіез апсі ґог сЬеаііп§, іЬаі із, 
ґог Ьгеакіп§ а гиіе шііЬ іпіепі іо ауоісі іЬе репаїіу, \уеге уегу Ьеауу. А 
Ьгопге зіаіие Ьасі іо Ье сіопаіесі Ьу іЬе сиіргіі. Іп іЬе тосіегп Сатез, а 
зегіоиз апсі іпіепііопаі ЬгеасЬ оґ а гиіе \уои1сі гезиіі іп с1і8^иаШка^іоп 
аз Ьаррепесі \уЬеп а ґепсег асіаріесі Ьіз \уеароп іо §ІУЄ Ь і т ап і1іе§а1 
асіуапіа§е. ТЬеге шеге ґе\у іпзіапсез оґ сЬеаііп§ іп іЬе апсіепі Сатез 
апсі іЬеге Ьауе Ьееп уегу ґе\у іп іЬе тос і ет Сатез. ЕШсіепі ;исі§іп§ 
апсі оШсіаііпд сап апсі сіоез ргеуепі т о з і сЬеаІіп§ скігіп§ іЬе сопіезіз. 
ТЬе оаіЬз, ЬО\УЄУЄГ, аге поі _)изІ асітіпізігаііуе СІЄУІСЄЗ; іЬеу аге зоїетп 
рготІ8Є8 апсі іЬеу ріасе регзопаї гезропзіЬШіу ґог кееріп§ іЬе гиіез 
ироп аіЬІеіез апсі оШсіаІ8 Ьесаизе іЬгои§ЬоиІ Ьитап Ьізіогу кееріп§ а 
рготіве Ьа8 Ьееп ассеріесі аз а сіиіу ЄУЄП іґапсі \уЬеп іЬеге ті§Ьі Ье ап 
іттесііаіе асіуапіаде іп поі кееріп§ іі. ТЬІ8 регзопаї гезропзіЬШіу ґог 
ОЬЗЄГУІП§ іЬе гиіез І8 аі іЬе сепіге оґ Оіутрізт . 
Вгеакіпд іНе КиІе$ 

З о т е ріауегз сІеІіЬегаІеІу Ьгеак а гиіе апсі ассері іЬе репаїіу Ьесаизе 
іі шоиШ Ье тоге ас!уапІа§еоиз іп сегіаіп сігситзіапсез, £ог іпзіапсе, 
Іо Ьапсііе іЬе Ьаіі іп а §ате оґ зоссег апсі Ьауе а ґгее кіск §ІУЄП а^аіпзі 
уоиг Іеат іЬап Іо а11о\у ріау Іо §о оп. З о т е ріауегз ті§Ьі аг§ие іЬаі іЬі8 
із ргоуісіесі ґог іп іЬе гиіе апсі іЬаі іі із іЬегеґоге ап арргоуесі ґеаіиге оґ 
іЬе §ате. НО\УЄУЄГ, а сіеІіЬегаІе іпіепііоп Іо Ьгеак сегіаіп гиіез, ЄУЄП ІҐ 

іЬе репаїіу із геасіііу ассеріесі, із сопігагу Іо іЬе ОІутріс оаіЬ. 
ІІггіаіг .Іисідіпд 

Зоте ї і тез тізіакез аге тасіе іп _)исі§іп§, езресіаііу іп іЬе зіуіе ЄУЄПІЗ 

зисЬ аз СІІУІП§, зка1іп§ апсі §утпазіісз, шЬеге а _)исІ£е т а у т а к е ап 
ипіпіепііопаї еггог оґ }исі§етепІ. Оссазіопаїїу, а )исі§е т а у сіерагі ґгот 
ітрагііаіііу, Іо ґауоиг сотреіііогз ґгот а рагіісиїаг соипігу, §гоир оґ 
соипігіез, сопііпепі ог еіЬпіс §гоир. ЗисЬ ґауоигіїізт, іґ сопйгтесі, 
\уоиісі с]иіск1у сіезігоу ап ЄУЄПІ аз ап ОІутріс сопіезі. Ітрагііаі 
асітіпізігаїіоп оґ іЬе гиіез із іЬе ргіте сіиіу оґ аіі оШсіаІз апсі із іпсіисіесі 
іп іЬе оаіЬ ґог аіі ;исІ£;е8 апсі оШсіаїз. її із аізо ап еіетепіагу ргіпсіріе оґ 
^изіісе іп апу сіуііізесі зосіеіу. 
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РиІЄ5 ІогТгаіпіпд 
З о т е гиіез Ьауе Іо Ье ОЬЗЄГУЄСІ Ьеіоге ап аіЬІеіе ЄУЄГ геасЬез 

іЬе ОІутріс агепа. КоїаЬІе атоп§ іЬезе аге гиіез аЬоиІ е1і§іЬШіу, 
іогтегіу саііесі "атаїеигізт", апсі гиіез аЬоиІ іЬе изе оґ тесіісаі апсі 
рЬагтасеиІісаІ аісіз Іо регіогтапсе. ТЬе ОІутріс Сатез Іосіау іпсіисіе 
ргоіеззіопаї аіЬІеіез, апсі іЬозе \УЬО Ігаіп аз ргоііеззіопаїз (і.е. іиіі-ііте). 
ВоіЬ аге е1і§іЬ1е. 

ТЬе гиіез оп е1і§іЬі1іІу Ьауе оЙеп Ьееп сЬап§ес1 Іо Ігу Іо епзиге іЬаі 
ЬО\УЄУЄГ тисЬ топеу іі созіз Іо геасЬ іЬе Іор апсі шЬаІеуег іЬе гешагсіз 
о£ зиссезз, опіу іЬозе аіЬІеіез \УЬО сотреіе іог іЬе ІОУЄ О£ іЬеіг зрогі 
епіег іЬе ОІутріс агепа. РегГесІ гиіез Ьауе поі уеі Ьееп <іга\уп ир. Ауегу 
Вгипсіа§е, Ргезісіепі о£іЬе ЮС і ї о т 1952 ипііі 1972, опсе заісі іЬаі уои 
соиісі поі 1е§із1а1е Іог іЬіп§з о£ іЬе зрігії. 

БсіепііАс АрргоасЬ Іо Тгаіпіпд 
Месіісаі зсіепсе із р1ауіп§ ап іпсгеазіп§ гоїе іп іЬе ргорег ргерагаїіоп 

оГ іЬе еіііе сотреіііог. ТЬе соасЬ апсі іЬе сотреіііог зЬоиІс! Ье а\уаге 
іЬаі зрогіз зсіепсе ріауз а зі§пійсапІ гоїе іп іЬе 1гаіпіп§ теїЬосіз о£ іЬе 
еіііе сотреіііог. 
a) РЬузіо1о§іса11ез1іп§ 

ТЬгои§Ь а зегіез оґ рЬузіо1о§іса1 Іезіз, іЬе зрогіз зсіепіізіз сап 
топііог іЬе ргерагаїіоп о£ іЬе сотреіііог. 
b) ВіотесЬапісаІ апаїузіз 

ТЬгои§Ь іЬе изе о^уісіео й і т топіІогіп§ апсі іогсе теазигіп§ СІЄУІСЄЗ, 
іЬе тоуетепіз о£ іЬе Ьосіу сап Ье апаіузесі іог тесЬапісаІ еійсіепсу, 
ап<і ііаиііз зсіепіійсаііу гесіійесі. 
c) РзусЬо1о§іса1 Ьеір 

Зрогіз рзусЬо1о§І8Із аззІ8І іп іЬе тепіаі ргерагаїіоп оґ іЬе сотреіііог 
Іо епзиге іЬаі іЬе тепіаі арргоасЬ Іо іЬе зрогі, Іо 1гаіпіп§, ап<і езресіаііу 
Іо сотреііііоп аге оріітізесі. 

(Ощіпаіесі/гот Зрогі Асітіпізігаїіоп Мапиаі) 
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5Р0РТ МЕОІСМЕ 
Рііпезз апсі §оос1 ЬеаІіЬ аге Іегтз \УЬІСЬ сап Ье геасіііу аззосіаіесі 

\УІІЬ зрогі. Кесгеаііопаї зрогі сап сіо тисЬ Іо сопІгіЬиІе іо §оосі ЬеаІіЬ 
апсі йіпезз, апсі іЬе аззосіаііоп ЬеІ\уееп іЬе зрогі, ЬеаІіЬ апсі йіпезз сап 
сіо тисЬ іо регзиасіе §оуегптепІз іо ргоуісіе іасіїіііез іог іЬе ріауіпд оГ 
зрогі. 

Рог іЬе іор ІЄУЄІ апсі сотреііііуе зрогізтап апсі \уогпап, іі із уііаі іЬаі 
іЬе Ьосіу із ЬеаІіЬу апсі іп реак \уогкіп§ огсіег сіезрііе іЬе ехіга чуогк апсі 
зігезз іЬаі із ріасесі ироп іі. ТЬегеіоге, іЬе ІПУОІУЄГПЄПІ о£ іЬе тесіісаі 
ргоіеззіоп іп іЬе ргерагаїіоп іог сотреііііоп із о£ уііаі ітрогіапсе. ТЬе 
ЮС Месіісаі Соттізз іоп, \УІІЬ іЬе аззізіапсе оі" ОІутріс Зоїісіагіїу, 
Ьауе сгеаіесі а Зрогі Месіісіпе Мапиаі апсі соигзез іЬаі аззізі іЬе 
ігаіпіп§ о£ рЬузісіапз \УЬО ті§Ьі поі Ьауе Ьасі зресіаіізі ігаіпіп§ \уііЬ 
аіЬІеіе іззиез. ТЬозе іпіегезіесі іп іЬіз зЬоиІсІ сопіасі іЬе ЮС Месіісаі 
Соттізз іоп. 

ТЬе ^е^ИІ^етеп^5 о£ зрогіз тесіісіпе Ьу Ьі§Ь ІЄУЄІ зрогі сап Ье 
зиттагізесі аз ІО11О\УЗ: 

1. Мопііогіпд оіСепегаї НеаІїН 
ТЬе сотреіііог, Ьеіоге Ье§іппіп§ іЬе ге§ітеп о£ Ьі§Ь іпіепзііу 

ігаіпіп§, зЬоиІсІ Ьауе ргорег сЬескз іо епзиге іЬаі аз Гаг аз роззіЬІе, іЬе 
Ьосіу із ігее о£ гесіійаЬІе аіітепіз, сіеіесіз апсі сіізеазез. РигіЬегтоге, 
іі із ітрогіапі іЬаі а ргорег ге§ітеп о£ ге§и1аг сЬескз із Ьиііі іпіо іЬе 
рго§гатте о£ іЬе сотреіііог іо топііог Ьіз/Ьег §епега1 ЬеаІіЬ апсі 
сопсііііоп. ТЬгои§Ь зисЬ ге§и1аг сЬескз, сіеіесііуе іееіЬ сап Ье гесіійесі 
Ьу сіепіаі ігеаїтепі, роог пиігіїіопаї сопсііііопз гесіійесі Ьу а Ьаіапсесі 
сііеі апсі зирріетепіз, апсі пі§§1іп§ апсі сЬгопіс зоЙ Ііззие іп^игіез сап 
Ье Ігеаіесі іЬгои§Ь арргоргіаіе рЬузіоіЬегару. 

Моге апсі тоге ігециепііу, Іор-Іеуеі аіЬІеіез Ьауе ассезз Іо с1е8і§паіесі 
апсі ігаіпесі зрогі тесіісіпе рЬузісіапз \УЬО ргоуісіе уегу ге§и1аг 
топіІогіп§, апсі \УЬО §ЄІ Іо кподу іЬе аіЬІеіе апсі іЬе гес]иігетепі8 оі 
Ьіз/Ьег зрогі. Зо, шЬеп іЬе 8Іге88 оґ сіаііу 1гаіпіп§ Іеасіз Іо іпсіісаііопз оі" 
сЬгопіс іаІі§ие ог оуегІгаіпіп§, Йиз ог соМз, 1еіЬаг§у ог оіЬег зутріотз , 
іЬе рЬузісіап сап т>гк\уііЬ іЬе соасЬ апсі оіЬег ЬеаІіЬ саге ргоіеззіопаїз 
Іо Ігу Іо тах іт і зе тесіісаі зегуісе Іо кеер іЬе аіЬІеіе 1гаіпіп§ ейесііуеіу. 
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2. Ап Іпіигу Зегуісе 
ІпеуііаЬІу, сотреіііогз апсі зрогіз реоріе Ьесоше іп)игесІ еііЬег 

іЬгои§Ь Ігаитаїіс іпсісіепіз, ог іЬгои§Ь зігезз ріасесі оп іЬе Ьосіу 
сіие іо іЬе іпіепзіїу апсі й^иепсу о£ іЬе Ігаіпіп§ ог сотреііііоп. її із 
уііаі ґог іЬе сотреіііог аііег Ьауіп§ гесеіуесі іЬе іп)игу іЬаі Ье/зЬе із 
ргорегіу геЬаЬіНіаІесі апсі іп іЬе ЗЬОГІЄЗІ роззіЬІе Ііте. Мапу роїепііаі 
§о1с1 тесіаі шіппегз Ьауе поі рег£огтес1 Іо іЬеіг Ігие роїепііаі сіие Іо 
ап іщигу гесеіуесі еііЬег пеаг іЬе сіаіе о£ сотреііііоп ог ЄУЄП аі а І іте 
шЬеп іі саизесі зегіоиз сіізгирііоп Іо іЬеіг 1гаіпіп§ апсі ргерагаїіоп. 

СгеаІіп§ а Ігаіпіп§ ге§іте \уЬеге ргеуепііоп о і іпщгу із £и11у £асІоге<1 
із а песеззагу Йгзі зіер. \\Тіеп ап іщигу, тизсіе зогепезз ог раіп, а 
роззіЬІе тизсіе Іеаг, Ьаск раіп ог оіЬег зутр іот агізез, еагіу сііа§позіз 
Ьу, £ог ехатріе, а зоЙ Ііззие і^игу зресіаіізі апсі а ргорег рго§гатте 
о£ Ігеаітепі апсі геЬаЬіІіІаІіоп із сгіїісаі. ТЬе ргосезз о£ Ьгіп§іп§ 
іЬе сотреіііог Ьаск Іо £и11 йіпезз, £О11О\УІП§ ап іп^игу, із а таїїег о£ 
соІІаЬогаІіоп ЬеІ\уееп іЬе сіосіог, іЬе рЬузіоіЬегарізІ, іЬе соасЬ, апсі іЬе 
сотреіііог. 

3. Ап Есіисаііопаї & Іпїогтаїіоп Бегуісе 
її із уііаііу ітрогіапі іЬаі іп іЬе ргосезз о£ 1гаіпіп§ апсі йпе 1ипіп§ 

о£ а сотреіііог іЬаі іЬе соасЬ апсі іЬе сотреіііог сіеуеіор §оос! ЬеаііЬу 
ЬаЬіІз. Ргециепііу, іЬе сіосіог, рЬузіоіЬегарізІ апсі оіЬег тесіісаііу 
аззосіаіесі регзоппеї сап ріау а уііаі гоїе іп за£е§иагс1іп§ а§аіпзІ іп)игу 
апсі роог ЬеаІіЬ. ТЬе сіосіог сап асіуізе оп соггесі ЬаЬіІз о£ Ьу§іепе, 
зіеер, а\уагепезз о£ Ігауеі аззосіаіесі ргоЬІетз, апсі оп іЬе зі§пійсапсе 
о£ зутріотз (іта§іпесІ ог ОІЬЄПУІЗЄ) апсі \уЬаІ Іо сіо аЬоиІ іЬет. ТЬе 
рЬузіоіЬегарізІ сап асіуізе оп іЬе ітрогіапсе о£ \уагтіп§ ир ехегсізез, 
о£ 5ІгеІсЬіп§ апсі о£ §оосі розіиге апсі тесЬапісз о£ тоїіоп; апсі іЬе 
сііеіісіап о£ §оос1 апсі Ьасі еа1іп§ ЬаЬіІз. 

Есіисаііоп о£ аіЬІеіез апсі соасЬез сопсегпіп§ с1оріп§ іп зрогі, апсі 
асіуісе оп \уЬаІ тесіісаііопз апсі зирріетепіз аге за£е Іо изе із а уегу 
ітрогіапі. ІІпії 11, Боріп§ Сопігої, ргоуісіез £игіЬег еІаЬогаїіоп о£ іЬіз 
іззие. Аз \УЄ11, іЬеге аге по\У зеуегаї ехсеііепі шеЬзіїез іЬаі сап аззізі а 
ИОС апсі іЬеіг аіЬІеіез. 

(Огі£ІпаІесІ/гот Зрогі АсІтіпі$ігаІіоп Мапиаі) 
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РАКАШМРІС САМЕ5 
ТЬе іііпсіатепіаі рЬіІоворЬу §иісііп§ іЬе рагаїутріс т о у е т е п і І8 іЬаі 

еіііе ІЄУЄІ аіЬІеіез шіЬ рЬуяісаІ сііяаЬіііІіея зЬоиІсІ Ьауе оррогіипіііез 
апсі ехрегіепсе8 ес]иіуа1епІ іо іЬозе айогсіесі еіііе аіЬІеіез \уііЬоиІ 
сІізаЬіІіІіез. 

ТЬе Рагаїутріс Сатев Ьгіп§ еіііе сІізаЬІесІ аіЬІеІіс сотреііііоп Іо 
іЬе ііогеігопі оГ риЬІіс сопзсіоизпезз. Сотреііііуе 8рогІ8 Ьауе ргоуеп 
Іо Ье ап ЄЯЄСІІУЄ УЄЬІСІЄ Іо рготоіе ециаііїу, іпсіизіоп, ассе88іЬі1іІу 
апсі а\уагепе88 аЬоиІ іЬе сараЬШііез оГ іЬозе \УІІЬ рЬузісаІ сіізаЬіІіїу. 
Сотреііііуе зрогіз сіізреї іЬе зіі^та зиггоипсііп^ СІізаЬіІіІу ап<1 
ііїитіпаїе іЬе геаїт оГ роввіЬіІіІу. 

ТЬе Рагаїутрісз аге гесо§пізес1 Ьу іЬе ЮС ап<1 §оуегпесі апсі 
запсііопесі Ьу іЬе Іпіегпаїіопаї Рагаїутріс Сотт і ї ї е е (ІРС). 
Іпіегпаїіопаї огдапізаііопз аіШіаІесі Іо іЬе ІРС гергевепі ЙУЄ СІізаЬіІіІу 
§гоирз апсі ргоуісіе іЬе ІесЬпісаІ ^иісіеііпез Іог сіаззійсаііоп оґ аіЬІеіез. 

ТЬе ЙГЗІ Рагаїутріс Сатез шеге сгеа1е<1 іп 1948 Ьу 5іг Ьи<і\гі§ 
Сиіітап, а пеигозигдеоп аі Зіоке Мапсіеуіііе Нозріїаі іп АуІезЬигу, 
Еп§1апс1, \уЬеп Ье ог§апізесі іЬе Іпіегпаїіопаї \УЬее1сЬаіг Сатез Іо 
соіпсісіе \УІІЬ іЬе 1948 Ьопсіоп Оіутрісз. ТЬе Йгзі сІеІіЬегаІе аііетрі Іо 
соппесі іЬе ОІутрісз апсі Рагаїутрісз \уаз тасіе іп 1960 шЬеп іЬе йгзі 
Рагаїутріс Сатез \уеге ЬеИ іп Коте, }изІ а \уеекз аЙег іЬе Коте 
ОІутрісз. Іп іЬе йгзі уеаг оГ іЬе Сатез, 400 аіЬІеіез і гот 23 паїіопз 
сотреіесі іп \уЬеекЬаіг ЄУЄПІЗ. 

Зіпсе іЬе 1988 Сатез іп Зеоиі, апсі іЬе 1992 АІЬЄГІУІІІЄ \УіпІег Сатез, 
іЬе Рагаїутріс Сатез Ьауе іакеп ріасе зЬогІІу аЙег іЬе ОІутрісз іп іЬе 
зате Ьозі сіїу. Тосіау, іЬеге із опіу опе ог§апізіп§ сотт і ї ї ее 8Іа§іп§ 
ЬоіЬ ЄУЄПІЗ. Іп Гасі, іЬе \УОГСІ «Рагаїутріс» І8 СІЄГІУЄСІ Ггот Сгеек: 
«рага» теапіп§ «рагаїїеі» апсі іЬе \УОГС1 «ОІутріс». Оп Іипе 19, 2001, 
ап а§геетепІ \уаз зі§пес1 ЬеІ\уееп іЬе ЮС апсі іЬе ІРС іЬаі Ггот 2008 
оп, іЬе рагаїутріс Сатез \уоиШ аЬуаув зЬогІІу 1о11о\у іЬе ОІутріс 
Сатез, изіп§ іЬе вате зрогІіп§ уепиез апсі Гасіїіііез. Зіпсе 2002, опе 
Ог§апізіп§ Сотт і ї ї е е із гезропзіЬІе іог ЬозІіп§ ЬоіЬ іЬе ОІутріс 
апсі Рагаїутріс Сатез. АіЬІеіез Ггот ЬоіЬ Сатез \УІ11 ІІУЄ іп іЬе зате 
уі11а§е, апсі Ьауе іЬе зате са1егіп§, Ігапзрогі, 1іске1іп§, ІесЬпо1о§у апсі 
оіЬег зузіетз. 

А Іоіаі о£ 3826 аіЬІеіез (арргохітаїеіу 1200 \уотеп) Ггот 136 
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соипігіез сотреіесі іп іЬе АіЬепз 2004 Рагаїутріс Сатез іп 19 зрогіз: 
агсЬегу, §оа1Ьа11, уоІІеуЬаИ, аіЬІеІісз, рсіо, шЬееІсЬаіг ЬазкеїЬаІІ, 
Ьоссіа, ро\уег1іЙіп§, \уЬее1сЬаіг £епсіп§, сус1іп§, заі1іп§, \уЬее1сЬаіг 
ги§Ьу, ециезігіап, зЬооІіп§, \уЬее1сЬаіг Іеппіз, £ооіЬа11 5 апсі 7 -а-зісіе, 
з \уіттіп§, апсі ІаЬІе Іеппіз. 

РіЙееп о£ іЬезе 19 зрогіз аге ециіуаіепіз Іо ОІутріс зрогіз, іЬе 
£оиг ипіцие Рагаїутріс зрогіз Ьеіп§ Ьоссіа, §оа1Ьа11, ро\уег1іЙіп§ апсі 
шЬееІсЬаіг ги§Ьу. ТЬгои§Ь іЬе уеагз, іЬе Сатез \уеге ехрапсіесі Іо іпсіисіе 
атриіеез, регзопз \УІІЬ сегеЬгаІ раїзу, регзопз \УІІЬ УІЗІОП ітраігтепіз 
апсі оіЬег аіЬІеіез, іпс1исііп§ сІугаг£з. Іп Іосіау'з Рагаїутріс З и т т е г 
Сатез, зоте £оиг іЬоизапсі аіЬІеіез £гот 140 паііопз рагіісіраіе. 
Зресіаіог питЬегз аге аізо §ГО\УІП§ гарісіїу, апсі 800,000 Ьои§Ьі Ііскеїз 
ґог іЬе АіЬепз Рагаїутріс Сатез. А Іоіаі о£ 3100 тесііа \уеге ассгесіііесі 
іпс1исііп§ гергезепіаііуез ґгот тоге іЬап 50 Ьгоасісазіегз. Теп тіїїіоп 
СЬіпезе апсі 8 тіїїіоп Іарапезе ууаІсЬесі іЬе орепіп§ сегетопіез. Іп 
Вгіїаіп, 2 тіїїіоп \уаІсЬесі іЬе ЙГЗІ Зипсіау Рагаїутріс рго§гатте. Іп 
8раіп, 650,000 шаІсЬесІ іЬе йпаї з и т т а г у рго§гатте. Оуегаїї, а зіисіу 
сопсіисіесі о£ соуега§е £гот 17 соипігіез іпсіісаіесі іЬаі 1.82 ЬШіоп 
реоріе шаІсЬесі іЬе Сатез. 

Веціпд Рагаїутріс Сатез 
Веірп§ із р1аппіп§ 18 сотреііііоп уепиез апсі 17 1гаіпіп§ уепиез 

£ог іЬе 19 зрогіз. Ехсері £ог заі1іп§ іЬаі \УІ11 Ье Ьеісі аі Оиіпсіао, іЬе 
оіЬег 18 зрогіз \уі11 Ье іп Веірп§, 12 о£ \уЬісЬ \уі11 Ье ЬеИ шііЬіп іЬе 
ОІутріс Сгееп, афасепі Іо іЬе Рагаїутріс Уі11а§е, іЬе МРС апсі іЬе 
ІВС. ТЬе Сатез шііі Іазі 12 сіауз. ТЬе Уі11а§е \уі11 Ье ореп а \уеек 
Ье£оге іЬе Сатез, апсі \уі11 ассоттосіаіе 7,700 реоріе, іпс1исііп§ 
4,000 аіЬІеіез, 2,000 Іеат оійсіаіз апсі пеагіу 1,000 ІесЬпісаІ ойісіаїз. 
ТЬе Рагаїутріс Сатез аге поі іЬе Зресіаі Оіутрісз Ог§апізаІіоп, \УЬІСЬ 

із аізо гесо§пізесі Ьу іЬе ЮС. ТЬе Рагаїутрісз із Ігиіу а сотреііііоп о£ 
еіііе, \УОГ1СІ сіазз, \уе11-ігаіпесі, сіізаЬІесі аіЬІеіез. ТЬе Зресіаі Оіутрісз 
ргоуісіез уеаг-гоипсі зрогіз ігаіпіп§ апсі сотреііііоп Іо іЬозе \УІІЬ 

іпіеііесіиаі сіізаЬіІіііез іп тоге іЬап 150 соипігіез. АЙ УУЬО епіег іЬеіг 
сотреііііопз гесеіуе а тесіаі £ог іпуоіуетепі. 

(ОгІ£ІпаІесІ/гот Зрогі Асітіпізігаїіоп Мапиаі) 
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СШКІСІЛДЖ УІТАЕ 
Nате: Ьазі:, Ріг зі 
Баїе апсі Ріасе о£ ВігіЬ 
СйігепзЬір: 
Регтапепі Кезісіепсе Асісігезз 
ТеїерЬопе/ Рах 
РозіІіоп/АШІіаііоп 
ОШсе асісігезз 
Е-шаіІ: 

Есіисаііопаї Васкдгоипсі (іп ГЄУЄГ$Є сЬгопоІодіса! огсіег) 

Оаіез Шіуегзіїу/іпзіііиіе Ріеісі оГ Зіисіу Ое^гее 

Етріоутепї Ніхіогу (іп ГЄУЄГЗЄ сИгопоІодіса! огсіег) 

Оаіез Етріоуег Асісігезз Розіїіоп 

Ргоїе55ІопаІ Асїт і іез , МетЬегїЬір іп Річгіе55ІопаІ АзБосіаІіопз 

РІЄІСІ8 оГ ІПІЄГЄ8І8 

Асасіетіс Оедгее$ апсі Ашагсіз 

Рагіісіраііоп іп Сопіегепсез апсі 5етіпаг8 

Марг РиЬіісаІіопя (іп сЬгопо1о§іса1 огсіег) 

Ьапдиа§е Ргойсіепсу 

Иаііуе Ьап^иа^е 
Рогеі§п Еап§иа§ез. (Каїе уоиг зкіїїз изіп§ Соосі, Еаіг, Роог) 

Ьап§иа§е Кеасііп§ \¥гШп§ Еізіепіп^ 8реакіп§ 

8і§паІиге 
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КЕРОКТОТШТІМС 
Керогі8 аге уегу ітрогіапі: \уау$ оґ гесогс1іп§ іпґогтаііоп апсі 

рге5епііп§ іпґогтаііоп іо тееііп§8. Уои сап 8ауе а §геаі сіеаі оґ і і т е Ьу 
8еп<ііп§ герогі8 іо сотт і і і ее тетЬег8 ргіог іо тееііп§8. 

Керогі \УГІІІП§ І8 а зкіїї, іЬе §оМеп гиіе І8 іо \УГІІЄ герогіз іЬаі аге 
ассигаіе апсі іо іЬе роіпі. Рог ехатріе, Ьеге аге ішо сопіепі оиі1іпе8 ґог 
іурісаі герогІ8. 

1. То Ьгіеґ а с о т т і і і е е оп а рагіісиїаг іоріс, ог ґо11о\уіп§ «оте 
іпциігу, іпсіисіе іЬе ґо11о\уіп§: 

• Іпігосіисііоп - геазопз ґог герогі, Ьівіогісаі Ьаск§гоипс1, ІІ8І оґ 
РЄГ80П8 ІПУОІУЄСІ ап<1 іЬеіг ГОІЄ8 

• теіЬос1о1о§у - Ьо\у уои орегаіесі, ууЬаі уои сіісі 
• гевиїів - Йпс1іп§8, \уЬаі Ьаррепесі, луЬаі \уа8 оЬвегуесІ 
• сопс1шіоп8 - апсі апу гесоттепсіаііопв 

2. Керогі оґ а Іеат уівії 
• іпігосіисііоп - ісіепііґу іЬе ригрове, Іосаііоп, сіаіев, іЬозе ІПУОІУЄСІ 

апсі уоиг гоїе 
• рге-УІ8Іі аггап§етепі8 
• Ігап8рогіаІіоп іо уепие 
• ассоттосіаііоп 
• Іосаі аггап§етепі8 апсі сопсііііош апсі еЯесі оп і еат 
• Ьо\у і еат апсі тапа§етепІ геасіесі апсі геіаіесі 
• ґиіі гевиїіз апсі сіевсгірііоп оґ сотреііііоп 
• тесіісаі герогі 
• тесііа сопіасі8 апсі ехрозиге 
• сопсішіош ап<1 гесоттепсіаііопз, іґ апу. 

(Огщіпаїесі /гот Зрогі А(ітіпі$ІгаІіоп Мапиаі) 
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