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Н А М Р В А И 

ТехіА 

Рге-іехі ехегсі$е$ 

1. КеасІ а псі Іеагп іЬе асііуе уосаЬиІагу: 
арргоасЬ іЬе доаі - наближатися до воріт 

айаскег, п - нападник 

Ьонпсе а Ьаіі - бити м'ячем 

саіі а Ііше-оиі - оголосити хвилинну перерву 
соигі, п - майданчик 

сіеіепсіег, п - захисник 

<іт<1іп§ Ііпе - розділяюча лінія 

§оа1кеерег,я - воротар 
Ьапсіїе а ЬаІІ - маніпулювати м'ячем 

НоИ а ЬаІІ - тримати, утримувати м'яч 

таке а сігіЬЬІе - вести м'яч 

та їсЬ сіигаїіоп - тривалість матчу 

ШОУЄ £ог\\'агс! - рухатись вперед 

орро8Іп§ Іеат - команда суперників 

рагіісиїагіу, асіу - особливо, дуже 

рааз а ЬаІІ - передавати м'яч 

гоидН сопіасі - грубий контакт 

гиіе уагіаііош - відхилення, зміни у правилах 
5 І Ю О І , V - бити по воротах 

зішіїаг Іо, шіі - схожий, подібний до 

І еат «рогі - командний вид спорту 
Іеатта їе , п - товариш по команді. 

гравець тієї ж команди 
іЬго\\г а ЬаІІ - кидати м'яч 

Ігапврог* а ЬаІІ - переміщувати м'яч 
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2.Тгап$ІаІе ші іЬоиі ихіпд а сіісііопагу: 

§оа1, разз, соигі, сепіге, уегзіоп, т е ї е г , т і п и і е , зесопсі, Ігапзрогі, 
уагіаііоп, даше, сопіасі , ге£егее, репаїїу, ге<і сагсі, зіапсіаічі, регіосі, 
т а ї с Ь , І і т е - о и і , зіпдіе, Еигореап, зіор, Ііпе, уеііомг сагсі, еп<1, ріауег, 
зіер, іпіегпаїіопаїїу. 

3. Кеасі апсі Ігапгіаіе іЬе Іехі. 

НапсІЬаІІ 

НапсІЬаІІ із а1$о к п о ш п аз іеат ЬапііЬаІІ, /іе14 ИапііЬаІІ, 
Еигореап капЛЬиИ, ог Оіутріс капйЬаІІ. її із а І е а т зрог і \уЬеге 
ІШО І е а т з о£ ЗЄУЄП ріауегз еасЬ ($іх ріауегз апсі а %оаІкеерег) раз$ 
апсі Ьоипсе а Ьаіі Ігуіпд Іо ІЬГОУГ іі іп іЬе £оа1 о£ іЬе о р р о з і п ^ І е а т . 

НапсіЬаІІ із ріауесі оп а соиг і ї'огіу т е ї е г з Іопд апсі 1\\гепІу т е ї е г з 
УУІСІЄ, \УІІЬ а <1ІУІ<ІІП§ Ііпе іп іЬе т і с Ш е апсі а §оа1 іп іЬе сепіге о£ 
еасК еп<1. ТЬе §оа1 із з і т і ї а г Іо Ьиі з т а ї ї е г іЬап іп £ооіЬа11. 

ТЬе Ьаіі із аізо з т а ї ї е г іЬап а £ооіЬа11 іп огсіег £ог іЬе ріауегз Іо 
Ье аЬІе Іо Ьоісі ап<1 Ь а п Л е іі \\гііЬ а зіпріє Ьапсі. 5 о т е А т е г і с а п 
уегзіопз изе а уоІІеуЬаІІ. ТЬе Ьаіі із Ігапзрогіесі Ьу Ьоипс іпд іі 
Ьеїлуееп Ьапсіз ап<1 Яоог - аз іп ЬазкеїЬаІІ . 

А ріауег т а у опіу Ьоісі іЬе Ьаіі £ог іЬгее зесопсіз апсі т а у опіу 
Іаке іЬгее з іерз \УІІЬ іЬе Ьаіі іп Ьапсі. ТЬеп Ье т и з і т а к е а сІгіЬЬІе 
Іо соп і іпие т о у і п ^ £ог\уаг<і. 

ТЬеге аге т а п у гиіе уаг іа і іопз . А с о т т о п А т е г і с а п УЄГЗІОП 

а11о\УЗ опіу а $іп§1е з іер т і Ь іЬе Ьаіі , а£іег шЬісЬ іЬе ріауег т и з і 
разе іЬе Ьаіі іо апоіЬег І е а т т а ї е ог зЬоої . 

ТЬе § а т е із ^иі^е £а$1 апсі іпсіисіез т и с Ь с о п і а с і аз іЬе сіе£епсіег$ 
Ігу Іо з іор іЬе а і і аскегз Л о т арргоасЬ іп^ іЬе §оа1. І£ іЬе с о п і а с і 
Ь е і ^ е е п іЬе ріауегз із раг і іси їаг іу гои§Ь, іЬе ге£егее т а у ^ІУЄ а 
репаї їу , а уеііол^ ог а гесі сагсі. 

А зіапсіагсі т а ї с Ь сіигаїіоп сопз із із о£ І\УО регіосіз о£ ЗО т і п и і е з 
еасЬ, сіигіп^ УУЬІСЬ еасЬ І е а т т а у саіі опе і і т е - о и і . 

ТЬе $ а т е Ьаз Ьееп ріауесі іп і егпа ї іопа ї їу з іпсе іЬе £ігзІ Ьа1£ о£ 
іЬе 20іЬ сепіигу . 

(ОгІ£ІпаІеіІ/тт \Уікіреіііл, іНе/гее епсусіоркіїіа) 



Ро$І-ІЄХІ ЄХЄГСІ5С5 

1. ОІУЄ І Ікгаіпіап еяиіуаіепіз І о іЬе ІоІІом/іпд рЬгаіеї: 

1) Іо ріау іпіегпаїіопаїїу 1 
2) Іо Іаке а зіер 
3) а ^иі^е ґазі £ате 
4) Іо изе а уоІІеуЬаІІ 
5) зітіїаг Іо а іооїЬаІІ 
6) Іо іНго\у іп іЬе §оа 
7) м і Ь а зіл§1е Ьапсі 
8) а с о т т о п уегзіоп 
9) Іо сопііпие Ш О У І П § К>п\'аіх1 
10) Іо Ьоипсе ЬеІ\уееп Ьапсіз апсі Яоог 

2. МаїсЬ іЬе сіейпіііопз І о (Не ?оІІо\л/іпд ПОЇІОПЇ: 
1) доаікеерег 

2) І е а т т а ї е 
3) Іо $ЬооІ 
4) Ііте-оиі 
5) репаку 

6) гиіез 
7) ге&гее 
8) іо разз 
9) оррозіп^ І еат 
10) доаі 

a) іЬе П\-о розіз оп (Не соигі Ьеін'ееп \\'ЬісЬ іЬе 
ЬаІІ т и з і разе; 
b) а і'гее йшлу аІ1о\\'Є(Д аі іЬ< оіЬеі Іеат'з §оа1; 
c) ріауегз оі ІІіе оіЬег Іеат; 
сі) а іис1§е о? а Іеат "ате ; 
е) Іо тоуе а ЬаІІ й о т опе ріауег Іо апоіііег 
іп іЬе з ате Іеат; 
0 а ріауег оі" іЬе з ате Іеат; 
§) опе тіпиіе Ьгеак с1игііі§ а §ате; 
Ь) ге§и1а1іопзо1'а§ате; 
і) Іо іЬго\у а ЬаІІ іпіо іЬе §оа1; 
]) а т е т Ь е г о(а І е а т \\'Ьо зіапсіз іп іЬе §оа1 
апсі кеерз Й. 

3. С о т Ь і п е іЬе {оііом/іпд \л/огс)5 апсі 1гап$1а1е і Ь е т : 

1) І е а т а) а ЬаІІ 
2) оррозіп§ Ь) а і і т е -ои і 
3) уеііои,' с) Ііпе 
4) та їсЬ (1) зрогі 
5) гиіе е) а сігіЬЬІе 
6) гои§Ь £) І е а т 
7) Іосаіі §) сіигаїіоп 
8) Іо т а к е Ь) сопіасі 
9) <ііуіс1іпд і) сапі 
10) іо Ьап<Ие ;) уагіаііопз 
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4. Іп$егІ (Ье ргерозіїіопз жЬеге песе$$агу: 
Ьеіи'ееп, Ьу (2), /ог, міік (3), іо, іп (5), /гот, о/(5), оп, зіпсе. 

1. НапсІЬаІІ із ріауесі ... 1\\'о Іеатз ... ЗЄУЄП ріауегз ... еасЬ. 
2. ТЬе ріауегз Ігу Іо іЬ го\\' іЬе Ьаіі . . . іЬе ^оаі . . . іЬе оррозіп§ і еат . 
3. НапсІЬаІІ із ріауесі... а соигі . . . а §оаі . . . іЬе сепіге ... еасЬ епсі. 
4. ТЬе §оа1 із зітіїаг ... Ьиі зтаїїег іЬап ... іооїЬаИ. 
5. ТЬе Ьаіі із Ігапзрогіесі... Ьоипсіпд і і . . . Ьапсіз апсі Яоог. 
6. А ріауег т а у опіу Іаке іЬгее зіерз ... іЬе Ьаіі.. . Ьапсі. 
7. ТЬе скііепсіегз Ігу Іо зіор іЬе аііаскегз ... арргоасЬіпд ... іЬе §оа1. 
8. А зіапсіагсі та їсЬ сіигаїіоп сопзізіз . . . І\УО регіосіз ... ЗО тіпиіез еасЬ. 
9. НапсІЬаІІ Ьаз Ьееп ріауесі... іпіегпаїіопаїїу ... іЬе 20іЬ сепіигу. 
10. ТЬе Ьаіі із зтаїїег ... огсіег ... іЬе ріауегз Іо Ьоісі і і . . . а зіп§1е Ьапсі. 

5. МаїсК Ішо рагіа о і іЬе зепіепсез. 

1. А ЬапсІЬаІІ соигі із 40 теїегз Іопд ... а) . . . \ У І І Ь іЬе Ьаіі іп Ьапсі. 
2. А геґегее т а у §ІУЄ а репаїїу і / . . . Ь ) . . . іЬап іп ҐооїЬаІІ. 
3. А ЬапсІЬаІІ із зтаїїег іЬап а ґооїЬаІІ.. • с) ... зіпсе іЬе 20іЬ сепіигу. 
4. А ріауег т а у опіу Іаке іЬгее зіерз ... а ) . . . аз іп ЬазкеїЬаІІ. 
5. А зіапсіагсі та їсЬ сіигаїіоп е) ... іЬе сопіасі із рагіісиїагіу 

сопзізіз о ґ . . . гои§Ь. 
6 . 5 о т е Атегісап уегзіопз ... і) ... ґог іЬгее зесопсіз опіу. 
7. А §оа1 із зітіїаг Іо Ьиі зтаїїег ... 8) ... Іо Ье ЬеИ и'ііЬ а зіпріє А §оа1 із зітіїаг Іо Ьиі зтаїїег ... 

Ьапсі. 
8. А ЬапсІЬаІІ із Ьоипсесі ... Ь ) ... апсі Ішепіу теїегз ^ісіе. 
9. А ріауег т а у Ьоісі іЬе ЬаД ... і) ... изе ауоІІеуЬаІІ. 
10. НапсІЬаІІ Ьаз Ьееп ріауесі )) ... 1т> регіосіз оґЗО тіпиіез 

іпіегпаїіопаїїу ... еасЬ. 

б. С о т р і е і е іЬе їепіепсеї « і іЬ арргоргіаіе Іегтз . 

1. Іп тапу Ьаіі §атез ріауегз пеесі Іо Ь іЬе Ьаіі Ьейч'ееп Ьапсіз апсі іЬе Йоог. 
2. Опіу опе І - сап Ье саііесі Ьу а І еат іп еасЬ оґ іЬе 1\\7о регіосіз. 
3. Аі (Ье Ігаіпіп§ аіі (Ье ріауегз Іеагпі Іо І а Ьаіі іпіо іЬе §оа1. 
4. ТЬе §ате \уаз ипіиску: еуегу Ііте Ье Ігіесі Іо з (Ье Ьаіі - іі тіззесі (Ье §оа1. 
5. ТЬе ріауег Ьасі Іо т а сі іп огсіег Іо тоуе ґотагсі тоїЬ (Ье Ьаіі. 
6. ТЬеІазкоґа сі ізіозіорап а 6т>тарргоасЬіп§(Ье§оа1. 
7. ТЬе пе\\' ріауег &ІІ іЬе песеззагу зиррогі оґЬіз І сіигіпд ГЇіе §ате. 
8. \Уе сіісі оиг Ьезі Ьиі (Ье о І итаз тоге зкіїїесі апсі ілтоп іЬе §ате. 
9. Тііе гисіе ріауег Ьасі Іо Іеауе іЬе соигі аз геґегее зЬошесІ Ь і т а г с . 
10. ЕасЬ ЬапсІЬаІІ І еат т и з і сопзізі оґ зіх ріауегз апсі а § . 
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7. АПЇШЄГ (Не ІоІ Іотіпд яие5(іоп$. 
1. УЛіаІ оіЬег пашез о£ ЬапсІЬаІІ <іо уои кпо\\'? 
2. \УЬаІ із іЬе аіш оґ ЬапсІЬаІІ? 
3. І5 іЬе ЬаІІ изесі іп ЬапсІЬаІІ ехасіїу іЬе зате аз іп ІооїЬаІІ? \\Тіу? 
4. \УЬаІ кіпсі о і' соигі із ЬапсІЬаІІ ріауесі оп? 
5. Із іі роззіЬіе їог ЬапсІЬаІІ ріауегз Іо изе а уоІІеуЬаІІ? 
6. Но\у іоп§ сіоез а зіапсіагсі ЬапсІЬаІІ таїсЬ іазі? 
7. \ЛТіаІ аге іЬе Іітіїз іог а ЬапсІЬаІІ ріауег іі Ье Ьоісіз іЬе ЬаІІ іп Ьіз Ьапсіз? 
8. НО\У тапу Ііте-оиіз т а у еасЬ І еат саіі сіигіпд іЬе §ате? 
9. \УТіаІ т а у Ье а геазоп Іог а геіегее Іо §і\'е а репаііу, а уеіклу ог а гесі сагсі? 
10. \\ТіаІ гиіе уагіаііопз іп ЬапсІЬаІІ сіо уои кпо\у? 

8. РіпіїЬ (Ье (оМошіпд зепіепсез. 

1. А ЬапсІЬаІІ Іеат сопзізіз о{... 
2. ТЬе §оа1 іп ЬапсІЬаІІ із зітіїаг Іо Ьиі. . . 
3. Аз іп ЬазкеїЬаіІ, іЬе ЬаІІ із Ігапзрогіесі Ьу ... 
4. То сопііпие тоуіпд Сопуапі а ЬапсІЬаІІ ріауег т и з і . . . 
5. ТЬе Іазк оі ап аііаскег із ... 
6. ТЬе Іазк оГ а сіеґепсіег із ... 
7. ІГіЬе сопіасі Ьеїлуееп іЬе ріауегз із рагіісиіагіу гои§Ь ... 
8. ЕасК регіосі оГ а ЬапсІЬаІІ таїсЬ іазіз ... 
9. ТЬе сШГегепсез ЬЄІУУЄЄП Еигореап апсі Атегісап ЬапсІЬаІІ аге ... 
10. НапсіЬаІІ Ьаз Ьееп ріауесі іпіегпаїіопаїіу зіпсе ... 

ТехіВ 

1. КеасІ (Ье (ех( (о Апсі (Ье іпй>гта(іоп аЬои(: 

1) Іке сіаіе о/капЛЬаІІ етег$епсе іп ІЛсгаіпе; 
2) Іке (іиіе апіі ріасе о/тоЛегп капЛЬаІІ етег%епсе іп Еигоре; 
3) Іке пате о/а рег$оп шко/іг$1 риЬІі$кеА Іке ги1е$/ог тоДет капАЬаІІ; 
4) Іке ііаіе апіі ріасе о/іке/іг$1 іпіегпаїіопаї катІЬаІІ %ате$/ог теп; 
5) Іке Лаіе апіі ріасе о/Іке/іг$1 іпіетаїіопаї капАЬаІІ %ате$/ог теп; 
6) іке Лаіе о/Іке Іпіегпайопаї Атаїеиг НапйЬаІІ Реііегаїіоп/огтіп$ 
7) Іке Лаіе о/Іке Іпіегпаїіопаї НапсіЬаІІ РеЛегаііоп/огтіп%. 

НапсіЬаІІ Ьаз огі§іпз геасЬіп§ аз Іаг аз апйсріііу: игапіа іп апсіепі Сгеесе, Ьагразіоп іп 
апсіепі Коте, 1ап§Ьа1ізріе1 іп тесііеуаі Сеітпапу, еіе. ТЬеге аге гесопіз оі ЬапсіЬаІІ-Ііке 
датез іп тесііеуаі Ргапсе, апсі апгоп§ іЬе Іпиіі іп Сгеепіапсі іп іЬе Місісііе А§ез. Ву Ае 
19іЬ сепіигу, іЬеге ехізіесі зітіїаг датез оПіапсІЬок! й о т Вептаїк, Ьагепа іп іЬе СгесЬ 
ЯериЬІіс, Ьасітапа іп Зіоуакіа, дапсІЬоІ іп Цккйпе, ІогЬаіі іп Сегтапу, аз \\'е11 аз УЄГЗІОПЗ іп 
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ІІги§иау. ТЬе Іеат ЬапсІЬаІІ дате оґ іосіау и'аз Іотіесі Ьу (Ье епсі оґ іЬе 19іЬ сепіигу іп 
погіЬет Еигоре, ргітагіїу Оептагк, Сегтапу, Иоі^гау апсі Зи'есіеп. ТЬе Оапе Ноідег 
Мекеп сігеи' ир іЬе гиіез іЬг тосіет ЬапсІЬаІІ (ЬапсПхЖІ) іп 1898 апсі риЬІізЬесі іЬет іп 
1906, апсі К. N. Егпзі сіісі яотеїЬіпд зітіїаг іп 1897. АпоіЬег зеї оґІеат ЬапсІЬаІІ гиіез \\'аз 
риЬІізЬесі оп 29 ОсІоЬег 1917 Ьу Мах Неізег, Каїї ЗсЬеІепг, апсі ЕгісЬ Копі^Ь Ґгот 
Сеітпапу. АІіег 1919 (Ьезе гиіез \уеге ітргоуесі Ьу Кагі ЗсЬеІепг. ТЬе Йгзі іпіетаїіопаї 
§атез \\'еге ріауесі ипсіег іЬезе гиіез, ЬеІ\\гееп Сегтапу апсі Ве1§іит Ьг теп іп 1925 апсі 
ЬеП\'ееп Сегтапу апсі Аизйіа ґог \\ютеп іп 1930. Іп 1926, іЬе Соп^гезз оґіЬе Іпіетайопаї 
Атаїеиг АіЬІейсз Ресіепііоп потіпаїесі а соттіИее Іо СІЛКУ ир іпіетайопаї гиіез ІЬг 
ЙеИ ЬапсІЬаІІ. ТЬе Іпіетаїіопаї Атаїеиг НапсІЬаІІ Ресіегаїіоп \уаз іштесі іп 1928, апсі іЬе 
Іпіетаїіопаї НапсІЬаІІ Ресіегайоп \уаз (огтесі іп 1946. Мепз Йеісі ЬапсІЬаІІ таз ріауесі аі 
іЬе 1936 Зшптег ОНтпрісз іп Веіііп аі іЬе гес̂ иеві оґ АсіоІҐІЬіІег. її \уаз гетоуесі, Іо геїигп 
аз Іеат ЬапсІЬаІІ ґог (Ье 1972 Зиттег Оіутрісз іп МипісЬ \Уотепз Іеат ЬапсІЬаІІ \уаз 
асісіесі аі (Ье 1976 Зиттег Оіутрісз. ТЬе Іпіегпайопаї НапсІЬаП Ресіегайоп ог^апігесі іЬе 
тепз \\'огк1 сЬатріопзЬір іп 1938 апсі еуегу 4 (зотеїітез 3) уеагз б о т \Уоіісі \Уаг П Іо 
1995. Зіпсе іЬе 1995 ЛУОГІСІ сЬатріопзЬір іп Ісеїапсі, ГЇіе сотреййоп Ьаз Ьееп еуегу Іт> 
уеагз. ТЬе \тотепз жиісі сЬатріопзЬір Ьаз Ьееп ріауесі зіпсе 1957. ТЬе ШР аізо ог^апігез 
\тотепз апсі тепз )ипіог \УОГ1СІ сЬатріопзЬірз. Ву РеЬгиагу 2007, Йіе ШР Іізіесі 159 
тетЬег іаіегайопз - арргскітаіеіу 1,130,000 Іеатз апсі 31 тіїїіоп ріауегз, Ігаіпегз, 
оґйсіаіз апсі геґегеез. (Огі^іпаІеЛ }тот МкіреШа, Чіе /пх епсусіореіііа) 

2. А ге (Не зепіепсеї (гие ог ґаІ$е? Соггесі апу ґаїзе зепіепсез. 

1. НапсІЬаІІ Ьаз огідіпз геасЬіп§ аз ґаг аз ап^иі іу : игапіа іп апсіепі Коте. 
2. Ву іЬе 19іЬ сепіигу, іЬеге ехізіесі зітіїаг датез оґ ІогЬаІІ іп Іікгаіпе апсі 

§ап<1Ьо1 іп Сегтапу. 
3. ТЬе ЬапсІЬаІІ £ате оґІосіау \\*аз ґогтесі Ьу іЬе еп<1 оґіЬе 19іЬ сепіигу іп Оептаїк. 
4. ТЬе Оапе Ноі^ег №е1зеп риЬЬзЬесі іЬе гиіез ґог тосіегп ЬапсІЬаІІ іп 1906. 
5. ТЬе Йгзі іпіегпаїіопаї §атез ґог \\Тотеп «еге ріауесі Ьеїлуееп Сегтапу апсі 

Ве1§іит іп 1930. 
6. Меп'з Йеісі ЬапсІЬаІІ іл'аз ріауесі аі іЬе 1936 аі іЬе ге9иезІ оґ Асіоіґ Ніііег. 
7. \Уотеп'з І еат ЬапсІЬаІІ \\'аз а(Ме(І аі іЬе 1972 З и т т е г Оіутрісз. 
8. ТЬе Іпіегпаїіопаї НапсІЬаІІ Ресіегаїіоп ог§апіге<1 іЬе т е п з угогМ 

сЬатріопзЬір еуегу 4 уеагз ґгот \\гог1сі \Уаг II Іо 1995. 
9. ТЬе и'отеп'з \\'огИ сЬатріопзЬір Ьаз Ьееп ріауесі зіпсе 1975. 
10. Зіпсе 1995 іЬе сотреііііоп Ьаз Ьееп еуегу 1\\го уеагз. 

3. Р т с і е (Ье (ех( іпіо рагадгарЬз. Сіуе Ьеасііпдз (о ( Ь е т . 

4. Могк іп раігз. АзкапсІ апзжег уоиг оіл/п яиезііопз оп (Ье (ех(. 

5.Ті(Іе (Ье (ех( ап<1 шгі(е ап аЬ:(гас( оґ і(. 
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ТехіС 

1. КеасІ (Не Іехі.ТгапзІаіе іі іп а жгіМеп {огт. 

Киїе і 
Теат ріауегз, $иЬ$ШиІе$ апіі о/[ісі(іІ$. ЕасЬ І е а т сопзізіз о І 7 ріауегз 

оп соигі апсі ир Іо 7 зиЬзІіІиІе ріауегз оп іЬе ЬепсЬ. Опе ріауег оп іЬе 
соигі т и з і Ье іЬе сіезідпаїесі доаікеерег сіііїегіпд іп Ьіз ог Ьег сІоіЬіпд 
£гот іЬе гезі оі'іЬе Гіеісі ріауегз. ЗиЬзііІиІіоп о£ ріауегз сап Ье сіопе іп апу 
питЬег апсі аі апу І і т е с1игіп§ д а т е ріау. Ап ехсЬапде Іакез ріасе ОУЄГ іЬе 
зиЬзііІиІіоп Ііпе. А ргіог поїШсаІіоп о£іЬе ге£егеез із поі песеззагу. З о т е 
паїіопаї Ьосііез аз іЬе ОеиІзсЬег НапсіЬаІІ Випсі (ОН В, "Сегтап НапсіЬаІІ 
Ресіегаїіоп") а11о\\г зиЬзііІиІіоп іп іипіог І еат з опіу \\7Ьеп іп ЬаІІ роззеззіоп 
ог сіигіпд І ітеоиїз. ТЬіз гезігісііоп із іпіепсіесі іо ргеуепі еагіу зресіаіігаїіоп 
оі" ріауегз Іо ойепзе ог сіеіепзе. 

РіеІЛ ріауегз. Рісісі ріауегз аге аііои'есі Іо ІоисЬ іЬе ЬаІІ \ У І І Ь апу рагі о£ 
іЬеіг Ьосііез аЬоуе іЬе кпее (кпее іпсіисіесі). Аз іп зеуегаї оіЬег І е а т зрогіз, 
а сіізііпсііоп із тасіе Ьеі\\гееп саісЬіпд апсі сігіЬЬІіпд. А ріауег шЬо із іп 
роззеззіоп о£ іЬе ЬаІІ т а у зіапсі зіаііопагу £ог опіу іЬгее зесопсіз апсі т а у 
опіу іаке іЬгее зіерз. ТЬеу т и з і іЬеп еііЬег зкооі, разз ог сігіЬЬІе іЬе ЬаІІ. 
Аі апу І і т е іакіп§ т о г е іЬап іЬгее зіерз із сопзісіегесі ігауеіііпд апсі гезиііз 
іп а Іигпоуег. А ріауег т а у сігіЬЬІе аз т а п у І і тез аз Ье \\'апІз (іЬои§Ь зіпсе 
раззіпд із £аз1ег іі із іЬе рге£еггесі теїЬос! оіаііаск) аз 1оп§ аз сіиі іп§ еасЬ 
сігіЬЬІе Ьіз Ьапсі сопіасіз опіу іЬе іор о£ іЬе ЬаІІ. ТЬеге£оге ЬазкеіЬаІІ-зіуІе 
саггуіпд із сотріеіеіу ргоЬіЬіІесІ, апсі гезиііз іп а Іигпоуег. А£іег іЬе 
сігіЬЬІе із ріскесі ир, іЬе ріауег Ьаз іЬе гі§Ьі Іо апоіЬег іЬгее зесопсіз ог 
іЬгее зіерз. ТЬе ЬаІІ т и з і іЬеп Ье раззесі ог зкоі аз £игіЬег ЬоИіпд ог 
сІгіЬЬІіпд \УІ11 гезиіі іп а "сіоиЬІе сігіЬЬІе" іигпоуег апсі а £гее І Ь К П У £ог іЬе 
оіЬег і е а т . ОіЬег ОЙЄПЗІУЄ іп£гасІіопз іЬаі гезиіі іп а Іигпоуег іпсіисіе, 
сЬаг§іп§, зеїііпд ап іііедаї зсгееп, ог саггуіпд іЬе ЬаІІ іпіо іЬе зіх те ї е г 
гопе. 

Соаікеерег. Опіу іЬе доаікеерег із аікн\'ес1 т о у е £гее1у \уііЬіп іЬе §оа1 
регітеіег, аІіЬоидЬ Ье т а у поі сгозз іЬе доаі регітеіег Ііпе \\'Ьі1е саггуіп§ 
ог сігіЬЬІіпд іЬе ЬаІІ. \\гііЬіп іЬе гопе, Ье із аікнуесі іо ІоисЬ іЬе ЬаІІ \\тііЬ 
аіі рагіз о£ Ьіз Ьосіу Іпс1исііп§ Ьіз £ееі. ТЬе §оа1кеерег т а у рагіісіраіе іп 
іЬе погта ї ріау о£Ьіз і е а т та іез . Аз Ье із іЬеп сопзісіегесі аз погта ї Ґіеісі 
ріауег, Ье із Іурісаііу зиЬзііІиіесі £ог а ге § ці аг ііеісі ріауег іі'Ьіз і е а т изез 
іЬіз зсЬете іо оиІпитЬег іЬе сіеіепсііпд ріауегз. Аз іЬіз ріауег Ьесотез 
іЬе сіезідпаіесі доаікеерег оп іЬе соигі, Ье т и з і \\'еаг з о т е УЄЗІ ог ЬіЬ іо 
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ісіепІі£у Ьітзеїі" аз зисЬ. І£ іЬе §оа1кеерег сіейесіз іЬе Ьаіі ОУЄГ іЬе оиіег 
§оа1 Ііпе, Ьі5 І е а т зіауз іп роззеззіоп о£іЬе Ьаіі іп сопігазі Іо оіЬег зрогіз 
Ііке зоссег. ТЬе §оа1кеерег гезишез іЬе ріау УУІІЬ а іЬго\\г ґ г о т \\'іі!ііп іЬе 
гопе ("§оа1кеерег іЬго\\г"). Раззіп§ іо уоиг о\л'п §оа1кеерег гезиііз іп а 
Іигпоуег. Т Ь Г О \ У І П § іЬе Ьаіі а§аіпзІ іЬе Ьеасі о£ іЬе §оа1кеерег \\'Кеп Ье із 
поі то \ ' іп§ із іо Ье рипізЬе<і Ьу сіізциаіііїсаііоп ("гесі сагсі"). 

Теат о$ісіаІ$. ЕасЬ І е а т із аііо^есі Іо Ьауе а т а х і т и т о£ іоиг І е а т 
оЙ'ісіаІз зеаіесі оп іЬе ЬепсЬез. Ап оШсіаІ із апуЬосІу \\7Ьо із пеііЬег ріауег 
пог зиЬзІіІиІе. Опе оШсіаІ т и з і Ье іЬе сіезі^паїесі гергезепіаііуе \\7Ьо із 
изиаііу іЬе І е а т тапа§ег. ТЬе гергезепіаііуе т а у саіі І е а т І і теоиі опсе 
еуегу регіосі ап<і т а у асісігезз зсогекеерег, І ітекеерег апсі ге£егеез. ОіЬег 
оіїісіаіз Іурісаііу іпсіисіе рЬузісіапз ог тапа^егз. ИеШіег о££ісіа1 із аііошесі 
Іо епіег іЬе р1ауіп§ соигі \уШюиІ регтіззіоп о£ іЬе ге£егеез. ТЬе Ьаіі із 
зрЬегісаІ апсі т и з і еііЬег Ье тасіе о£ ІеаіЬег ог а зупіЬеііс таїегіаі . її із 
поі а11о\уесі Іо Ьауе а зЬіпу ог зііррегу зиг£асе. Аз іі із іпіепсіесі Іо Ье 
орегаїесі Ьу а зіпріє Ьапсі, іЬе оШсіаІ зігез уагу с1ерепсііп§ оп а§е апсі зех 
о£ іЬе рагІісіраІіп§ Іеатз . ТЬоидЬ поі о££ісіа11у ге^иіаіесі, іЬе Ьаіі із 
изиаііу гезіпаїесі. ТЬе гезіп ітргоуез іЬе аЬіІіІу о£іЬе ріауегз Іо тапіриіаіе 
іЬе Ьаіі \\7ііЬ а зіпріє Ьапсі Ііке зріппіп§ Ігіск З Ь О І З . Б о т е іпсіоог агепаз 
ргоЬіЬіІ іЬе иза§е о£ гезіп зіпсе т а п у ргосіисіз Іеауе зііску зіаіпз оп іЬе 
дгоипсі. 

(Огщїпаісі!/гот ШікіреЛа, іИе Ігес епсусіорссііа) 

2. Сотр і їе а УОсаЬиІагу о і НапсІЬаІІ іегтз. 

3. Маке а ргезепіаііоп о( ЬапсІЬаІІ. 
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Яеасіег 

РІауіпд іїеШ. НапсіЬаІІ із ріауесі оп а соигі 40 теїегз іопд Ьу 20 теїегз \\'іс1е (40 
т х 20 т ) , \уі£Ь а §оа1 іп іЬе сепіег о£ еасЬ епсі. ТЬе §оа1з аге зиггоипсіесі Ьу а 
пеаг-зетісігсиїаг агеа, саііесі іЬе гопе ог іЬе сгеазе, сіейпесі Ьу а ііпе зіх теїегз 
£гот іЬе §оаі. А сіазЬесі пеаг-зетісігсиїаг ііпе піпе теїегз £гот іЬе §оа1 тагкз 
іЬе £гее-іЬго\у ііпе. ЕасЬ ііпе оп іЬе соигі із рагі о£іЬе агеа іі епсотраззез. ТЬіз 
ішрііез іЬаІ іЬе шісісіїе ііпе Ьеіопдз Іо ЬоіЬ ЬаІУез аі іЬе з ате І іте . 

СоаІ$. ЕасЬ доаі Ьаз а гесіапдиіаг сіеагапсе агеа о£іЬгее теїегз іп іЬе тоісІїЬ ап<і 
І\УО теїегз іп іЬе ЬеідЬі. її т и з і Ье зесигеіу Ьоіїесі еііЬег Іо іЬе Яоог ог іЬе \\'а11 
ЬеЬіпсі. ТЬе §оа1 розіз апсі іЬе сгоззЬаг т и з і Ье тасіе оиі о£ іЬе з а т е таїегіаі 
(е.§. \\7оосі ог а іит іп іит ) апсі £еа1иге а 4иасіга1іс сгозз зесііоп \\7ііЬ а зісіе о£ 8 
с т . ТЬе іЬгее зісіез о£ іЬе Ьеатз УІЗІЬІЄ £гот іЬе ріауіпд Йеісі т и з і Ье раіпіесі 
аііегпаїіпдіу іп (л\7о сопігазііпд соіогз \УЬІСЬ ЬоіЬ Ьауе Іо сопігазі адаіпзі іЬе 
Ьаск§гоипсі. ТЬе соіогз оп ЬоіЬ доаіз т и з і Ье іЬе зате. ЕасЬ доаі т и з і £еа1иге 
а пеі. ТЬіз т и з і Ье £аз1епесі іп зисЬ а мгау іЬаІ а ЬаІІ іЬго\\гп іпіо сіоез поі іеауе 
ог разз іЬе §оа1 ипсіег погтаї сігситзіапсез. І£ песеззагу, а зесопсі пеі т а у Ье 
сіазресі Іо іЬе Ьаск о£ іЬе пеі оп іЬе іпзісіе. 

Сов/ регітеіег. ТЬе §оа1з аге зиггоипсіесі Ьу іЬе сгеазе. ТЬіз агеа із сіеіітіїесі Ьу 
І\УО ^иа^^е^ сігсіез \УІІЬ а гасііиз оі'зіх теїегз агоипсі іЬе £аг согпегз о£ еасЬ доаі 
розі апсі а соппесііпд ііпе рагаїіеі Іо іЬе §оа1 ііпе. Опіу іЬе сіе£епсііпд доаікеерег 
із аІ1о\УЄСІ іпзісіе іЬіз регітеіег. НО\УЄУЄГ, іЬе соигі ріауегз т а у саІсЬ апсі ІоисЬ 
іЬе ЬаД іп іЬе аіг \УЙЬІП іі аз 1оп§ аз іЬе ріауег зіагіз Ьіз }итр оиїзісіе ІЬе гопе 
апсі геіеазез іЬе ЬаІІ Ье£оге Ье Іапсіз. І£ а ріауег сопіасіз іЬе дгоипсі іпзісіе іЬе 
§оа1 регітеіег Ье т и з і Іаке іЬе т о з і сіігесі раїЬ оиі о£ Й. НОУГЄУЄГ, зЬоиІсі а 
ріауег сгозз іЬе гопе іп ап а і іетрі Іо даіп ап асіуапіаде (е.§. ЬеИег розіїіоп) Ьіз 
І е а т сесіез іЬе ЬаД. Зітіїагіу, уіоіаііоп о£ іЬе гопе Ьу а сіе£епс1іп§ ріауег із опіу 
репаїігесі і£Ье сіоез зо іп огсіег Іо даіп ап асіуапіаде іп сіе£епсііп§. 

ЗиЬзііІиІіоп агеа. Оиїзісіе о£ опе 1оп§ есі§е о£ іЬе ріауіпд йеИ Іо ЬоіЬ зісіез о£ 
іЬе тісісіїе Ііпе аге іЬе зиЬзііІиІіоп агеаз іог еасЬ Іеат. ТЬе агеаз изиаііу сопіаіп 
іЬе ЬепсЬез аз зеаііпд оррогіипіііез. Теат ойісіаіз, зиЬзІіІиІез апсі зизрепсіесі 
ріауегз т и з і \уаіІ т і Ь і п іЬіз агеа. ТЬе агеа аЬуауз Ііез Іо іЬе з а т е зісіе аз іЬе 
Іеат'З О\УП §оа1. Оигіпд Ьа1£-1іте зиЬзііІиІіоп агеаз аге З\уарресі. Апу ріауег 
епіегіпд ог 1еа\'іп§ іЬе ріау т и з і сгозз іЬе зиЬзііІиІіоп Ипе \\'ЬісЬ із рагі о£ іЬе 
зісіе Ііпе апсі ехіепсіз 4.5 т £гот іЬе тісісіїе Ііпе Іо іЬе Іеат'з зісіе. 

Оигаїіоп. А зіапсіагсі та їсЬ £ог аіі Іеатз о£ 16 апсі оИег Ьаз Іт> регіосіз о£ 30 
тіпиіез \УІІЬ а 10 тіпиіе Ьа1£-1іте. Театз т а у З\УЙСЬ зісіез о£ іЬе йеісі, аз \\.те11 
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аз ЬепсЬез. Рог уоиіЬз (Ье даше сіигаїіоп із: 2 х 25 шіпиіез аі а§ез 12 Іо 16; 2 х 
20 шіпиіез аі а§ез 8 Іо 12. НО\\ТЄУЄГ, паїіопаї ґесіегаїіопз оґ зоше соипігіез т а у 
сііЯег іп ІІіеіг ітріетепіаііоп (гот іЬе ойісіаі §иіс1е1іпез. Іґ а сіесізіоп тиз і Ье 
геасЬесі іп а рагіісиїаг таїсЬ (е.§. іп а Іоигпатепі) ап<1 іі епсіз іп а с!га\\т аґіег 
гедиіаг Ііпіе, іЬеге аге аі т а х і т и т П\'о оуегіітез оі" 2 х 5 тіпиіез и'ііЬ а 1 
тіпиіе Ьгеак еасЬ. ЗЬоиМ іЬезе поі сіескіе іЬе £ а т е еііЬег, іЬе \\'іппіп§ І еат 
із сіеіегтіпесі іп а репаїїу зЬооїоиІ. ТЬе геґегеез т а у саіі І ітеоиі ассогсііпд Іо 
іЬеіг зоїе сіізсгеїіоп, Іуріагі геазопз аге іп]игіе5, зизрепзіопз ог соигі с1еапіп§. 
Репаїїу іЬгошз зЬоиІсі опіу 1гі§§ег а Іітеоиі ҐОГ ІепдіЬу сіеіауз аз а сЬапде оґ іЬе 
§оа!кеерег. ЕасЬ І еат т а у саіі опе І еат Іітеоиі (ТТО) рег регіосі ілііісЬ Іазіз 
опе тіпиіе. ТЬіз гі§Ьі т а у опіу Ье іпуокесі Ьу Іеат іп Ьаіі роззеззіоп. То <1о 
зо, іЬе гергезепіаііуе оі" іЬе І еат Іауз а §гееп сагсі тагкесі Ьу Ьіаск "Т" оп іЬе 
сіезк оґіЬе Іітекеерег. ТЬе Іітекеерег іЬеп іттесііаіеіу іпіеггиріз іЬе §ате Ьу 
зоипсІіп§ ап асоизііс зідпаї апсі зіорз іЬе І іте. 

Кеіегее5. А НапсІЬаІІ таїсЬ із іесі Ьу 1т> Є4иа1 геґегеез. ТЬе геґегеез аге 
оЬІі§есі т а к е іЬеіг сіесізіопз "оп іЬе Ьазіз оґ іЬеіг оЬзегуаІіопз о і ґасіз". ТЬеіг 
)исІ§етепіз аге Йпаї апсі сап опіу Ье арреаіесі а§аіпзІ іґ поі іп сотрііапсе V/ііЬ 
(Ье гиіез. ТЬе геіегеез розіїіоп іЬетзеїуез іп зисЬ а \тау іЬаІ іЬе І еат ріауегз аге 
сопйпесі ЬеЬтееп іЬет . ТЬеу зіапсі сііадопаїїу а%песі зо іЬаІ еасЬ сап ОЬЗЄГУЄ 

опе зісіе Ііпе. Оерепс1іп§ оп іЬеіг розіїіопз опе із саііссі /іекі геґегее апсі (Ье 
оіЬег %оаІ ге/егее. ТЬезе розіїіопз аиіотаїісаііу зт ІсЬ оп Ьаіі Іигпоуег. ТЬеу 
рЬузісаІІу ехсЬап§е іЬеіг розіїіопз арргохітаїеіу еуегу 10 т і п (1оп§ ехсЬапе;е) 
апсі сЬап§е зісіез еуегу 5 т і п (зЬогІ ехсЬап§е). ТЬе ІНР сіейпез 18 Ьапсі зі§па1з 
іог цилск уізиаі соттипісаііоп и'ііЬ ріауегз апсі ойісіаїз. ТЬе зідпаї Ґог шагпіпд 
ог сіізциаіійсаііоп із ассотрапіесі Ьу а уеііош ог гесі сагсі, гезресііуеіу. ТЬе 
геґегее з аізо изе \\'Ьіз(1е Ь1о\\'з Іо іпсіісаіе іпґгасііопз ог гезіагі іЬе ріау. ТЬе 
геіегеез аге зиррогіесі Ьу а зсогекеерег апсі а іітекеерег \\тЬо аИепсі Іо ґогтаї 
іЬіпдз Ііке кееріпд Ігаск оґ §оа1з апсі зизрепзіопз ог зіагііпд апсі зіорріпд іЬе 
сіоск, гезресііуеіу. ТЬеу аізо Ьауе ап еуе оп іЬе ЬепсЬез апсі поііґу іЬе геґегеез 
оп зиЬзІіІиІіоп еггогз. ТЬеіг сіезк із Іосаіесі іп Ьеішееп ЬоіЬ зиЬзІіІиІіопз агеаз. 

Ашагсіесі ІНГОШІ. ТЬе геґегеез т а у аи'агсі а зресіаі (Ьго\\' Іо а Іеат. "Пііз изиаііу 
Ьаррепз аЙег сеііаіп ЄУЄПІЗ Ііке зсогесі §оа1з, оіґ-соигі ЬаІІз, Іигпоуегз, Іітеоиіз, 
еіс. АІ1 оґіЬезе іЬго\\гз гециіге (Ье іЬгошег Іо оЬіаіп а сегіаіп розіїіоп апсі розе 
гезігісііопз оп іЬе розіїіопз оґ аіі оіЬег ріауегз. Зоте ї і тез іЬе ехесиїіоп тиз і 
\\таі( ґог а УУЬІЗІІЄ Ь1о\\' Ьу іЬе геґегее. 
ІЬГО\І'-(0. А (Ьгои'-оЯ Іакез ріасе ґгот іЬе сепіег оґіЬе соиїї. ТЬе ІЬГОУУЄГ т и з і 
ІоисЬ іЬе тісісіїе Ііпе \\'і(Ь опе ґооі апсі аіі оґіііе оіЬег ріауегз тиз і Ье іп іЬе Ьаіґ 
оґіЬеіг Іеат. ТЬе сіеґепсііпд ріауегз т и з і кеер а сіізіапсе оґаі Іеазі іЬгее теїегз 
Іо іЬе ІЬГО\УЄГ. А (Ьго\\т-о(ґ оссигз аі іЬе Ьедіп оґ еасЬ регіосі апсі аііег (Ье 
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оррозіп§ І еат зсогесі а доаі. її тиз і Ье сіеагесі Ьу іЬе ге£егеез. Мосіегп НагкіЬаІІ 
іпігосіисесі іЬе "£азІ іЬго\\'-о(£" сопсері, І е. іЬе ріау шіііЬе іттесііаіеіу гезіагіесі 
Ьу іЬе геїегеез аз зооп аз іЬе ехесиїіпд Іеат йіІйИз ііз ^е^иі^етеп^5. Мапу Іеатз 
Іеуегаде іЬіз гиіе іп огсіег Іо зсоге еазу доаіз Ье£оге іЬе оіЬег Іеат Ьа<1 І і те £огт 
а зІаЬІе <іе£єпзе ііпе аіїег іЬеіг о\\7п зиссезз. 
Ткгоп>-іп, ТЬе Іеат \\'ЬісЬ сіісі поі ІоисЬ іЬе ЬаІІ Іазі із аи'агсіесі а іЬго\\7-іп \уЬеп 
іЬе ЬаІІ іиііу сгоззез іЬе зісіе Ііпе ог ІоисЬез іЬе сеіііпд. І£ іЬе ЬаІІ сгоззез іЬе 
оиіег §оа1 ііпе, а ІЬГО\У-ІП із опіу а\\7агсіесі і£іЬе сіеіепсііпд Йекі ріауегз ІоисЬесІ 
іЬе Ьаііз іазі. Ехесиїіоп гес]иігез іЬе ІЬГО\УЄГ Іо ріасе опе £ооІ оп іЬе пеагезі 
оиіег ііпе Іо іЬе саизе. АИ сіе1епс!т§ ріауегз тиз і кеер а сіізіапсе о£іЬгее теїегз. 
НОУУЄУЄГ, іЬеу аге аікпуесі Іо зіапсі іпгтесііаіеіу оиїзісіе іЬеіг оигп §оа1 агеа е\7еп 
\уЬеп іЬе сіізіапсе із Іезз. 
СоаІкеерег-ікпт>. І£Ьаії сгоззез іЬе оиіег доаі Ііпе мгііЬоиІ іпІег£егепсе й о т Йіе сіе£епсііп§ 
Іеат ог \\'Ьеп сіейесіесі Ьу Йіеіг доаікеерег, а §оаікеерег-іЬго\у із амагсіесі іо іЬе сіеіепсііп^ 
Іеат ТЬіз із іЬе тозі соттоп ІШТЮУЄГ. ТЬе доаікеерег гезитез іЬе ріау \\ГііЬ а іЬго\у 
й о т апу\уЬеге \\7йЬіп Ьіз доаі агеа 
Ргее-ікгош. А Ьее-іЬіглу гезіагіз іЬе ріау аЙег ап іпіеггирйоп Ьу йіе іеіегеез. II Іакез ріасез 
й о т іЬе зрої иііеіе іЬе іпіеггирйоп \уаз саизесі аз Іопд аз ІІгіз зрої із оиїзісіе о£ Йіе йее-
Йшз\\7 Ііпе о£іЬе оррозіпд Іеат Іп йіе ІаКег сазе іЬе ІЬКЛУ із сіе&ітесі Іо іЬе пеагезі зрої оп 
Яіе йее-іЬго\у Ііпе. Ргее-іЬгот аге іЬе есршаіепі Іо йее-кіскз іп аззосіайоп йюіЬаЛ ТЬе 
ЙІКЛУЄГ тау Іаке а сіігесі аНетрІ іог а §оаі \УЬІСЬ ІЗ, ЬОИ'ЄУЄГ, поі іеазіЬіе іІ іЬе сіеІеп<ііп§ 
Іеат огдапігесі а сіе&пзе. 
7-теіег ікгош А 7-теІег іЬго\у із аадагсіесі и7Ьеп а сіеаг сЬапсе о£ зсогіпд із 
іііедаїїу сіезігоуесі апутл'Ьеге оп іЬе соиіі; Ьу а оррозіпд Іеат ріауег, оЯісіаІ ог 
зресіаіог. її із аізо а\уагсіесі \уЬеп ІЬе геїегеез іпіеггиріесі а 1е§і1іта1е зсогіпд 
сЬапсе ґог апу геазоп. ТЬе іЬгстег зіерз \\7ііЬ опе іооі оп іЬе 7-теіег ііпе \ \ Т І ІЬ 

опіу іЬе сіе£епсііп§ доаікеерег ЬеП\7ееп Ь і т апсі іЬе доаі. ТЬе доаікеерег тиз і 
кеер а сіізіапсе о£ іЬгее теїегз \\7ЬісЬ із тагкесі Ьу а зЬогі Ііск оп іЬе Яоог. АІ1 
оіЬег ріауегз т и з і гетаіп ЬеЬіпсі іЬе £гее-іЬго\\7 Ііпе ипііі ехесиїіоп. ТЬе 
ІЬГОТУЄГ т и з і а\\7аіІ іЬе \УЬІЗІ1Є Ь1О\У О£ іЬе геїегее. А 7-теіег ІЬГО№ із іЬе 
Е^ИІVА1ЕП^ Іо а репаііу кіск іп аззосіаііоп £ооіЬа11, іі із, ЬО\\7ЄУЄГ, £аг тоге 
с о т т о п апсі ІурісаДу оссигз зеуегаі І ітез іп а зіпдіе §ате. 

Іпіегпаііопаї Ьосііез. ТЬе асітіпізігаїіуе апсі сопІгоПіпд Ьосіу іог іпіегпаііопаї 
НапііЬаїї із іке Іпіегпаііопаї НапііЬаїї Ресіегаїіоп (ІНР). ТЬе іесіегаїіоп огдапігез 
т>гИ сЬатріопзЬірз, зерагаїе іог т е п апсі шотеп, Ьекі іп ипеуеп уеагз. ТЬе 
йпаї гоипсі із Ьозіесі іп опе о£ ііз т е т Ь е г зіаіез. ТЬе ІНР із сотрозесі о£ ЙУЄ 
сопііпепіаі іесіегаїіопз \\7ЬісЬ огдапіге сопііпепіаі сЬатріопзЬірз Ьеісі еуегу 
оіЬег зесопсі уеаг. Іп асісііііоп Іо іЬезе сотреііііопз Ьеїлуееп паїіопаі Іеатз, іЬе 
Іесіегаїіопз аггапде іпіегпаііопаї Іоигпатепіз ЬеІ\\7ееп сІиЬ Іеатз. 

(ОгідіпаШІ /гот ЮСзііе: Ьир://улйЛН.оІутріс.от%) 
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НапсІЬаІІ СІо$5агу 

Васк Ііпе: А Ііпе асгозз іЬе епсі оґ іЬе соиїї, поі іпс1исііп§ іЬе §оа1 Ііпе; "оиіег 
§оа1 Ііпе". 

Сепіге Ьаск: А ріауег сепігесі 1аг§е1у агоипсі ткісоигі: \УКО сіігесіз іЬе ойепсе 
апсі зЬооїз ог (гіез Іо репеїгаїе іЬе сіеґепсе; аізо саДесі а "ріаутакег". 

Сепіге Ііпе: А Ііпе асгозз іЬе соигі сіі\'кііп§ іі іпіо (\\'о ЬаІУез. 

Согпег Ікгом: Ап ОЙЄПЗІУЄ ріауегз (Ьго\\7 ґгот а согпег аі іЬе ОЙЄПЗІУЄ епсі оґ 
(Ье соигі, гезіагііпд ріау аЛег (Ье Ьаіі Ьаз §опе ОУЄГ іЬе Ьаск Ііпе аЙег Ьеіп§ 
ІоисЬесі Ьу а сіеґепсіег оіЬег іЬап іЬе §оаікеерег. 

Соигі ріауег: Апу ріауег оп іЬе соигі ехсері а §оа1кеерег; аізо кпо\га аз а "Ііекі 
ріауег". 

ОгіЬЬІе: То тоуе (Ье Ьаіі Ьу Ьоипсіп§ і( оп іЬе Йоог. 

ЕхсІи$іоп: \¥Ьеп а ріауег із еіесіесі ґгот (Ье §ате \\'ііЬ по геріасетепі а11о\\тесі. 

РіеШ ріауег. Апу ріауег оп (Ье соші ехсері а §оа1кеерег; аізо кпо\\ті аз а "соші ріауег". 

Роиг-теїге Ііпе: А Ііпе ґоиг теїгез іп ґгопі оґ а §оа1 іЬаІ тагкз іЬе І іт і ї оґ 
\\'Ьеге а доаікеерег т а у асіуапсе іо сіеґепсі адаіпзі а репаїїу іЬго\\'; аізо кпо^п 
аз іЬе "§оа1кеерег'з гезігаіпіпд Ііпе". 

Ргее Ікго\у: А ґгезЬ зіагі Іо ОЙЄПЗІУЄ ріау \\тііЬоиІ іпіегґегепсе ґгот іЬе сіеґепсе, 
аи'агсіесі ґог а т іпог ойепсе Ьу іЬе орропепі. 

Ргее-Ікгои> Ііпе: Ап агсіпд сіоИесі Ьпе ехіепсііпд піпе теїгез ґгот іЬе §оа1, 
тагкіп§ и'Ьеге ап аИаскіп§ Іеат гезитез ріау аЙег Ьеіп§ ґоиіесі іпзісіе іЬе Ііпе; 
"піпе-теїге Ііпе". 

СоаІ агеа: ТЬе Б-зЬаресі агеа ехІепсііп§ зіх теїгез ґгот іЬе £оа1 апсі оссиріесі 
опіу Ьу іЬе доаікеерег. 

СоаІ агеа Ііпе: Ап агсіп§ Ііпе іЬаІ сіейпез (Ье §оа1 агеа; аізо саііесі (Ье "зіх-теїге ііпе" 

СоаІ Ііпе: ТЬе ііпе іЬе Ьаіі тиз і сгозз Іо зсоге а §оа1. 
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Соаі іНгош: А іЬго\у-іп Ігот а §оаікеерег Іо а Іеаш-таїе, гезіагііпд ріау аЙег 
іЬе доаікеерег ог іЬе оррозіїіоп Іазі ІоисЬесІ іЬе ЬаІІ Ьеі'оге іі раззесі ОУЄГ іЬе 
Ьаск Ііпе. 

Єоаікеерег: ТЬе ріауег іп сЬагде о£ сіеіепсііпд іЬе §оа1. 

Соаікеерег'з гезігаіпіщ Ііпе: А Ііпе іоиг теїгез іп ігопі о£а доаі іЬаІ тагкз іЬе 
Іітії о£здЬеге а доаікеерег т а у асіуапсе Іо сіеіепсі адаіпзі а репаїїу ІЬГО\У; аізо 
кполуп аз іЬе 'Тоиг-теїге Ііпе". 

Награзіоп: Ап апсіепі Котап І еат зрогі ЬЄІІЄУЄСІ ІО Ье а іогегаппег Іо ЬапсІЬаІІ, 
іп \УЬІСЬ ріауегз іЬге\У а зтаїї ЬаІІ Іо Іеат-та їез \\тЬі1е Ігуіпд Іо атоісі оррозіпд 
ріауегз. 

]итр зігої: А зЬої аііетріесі \\гЬі1е Іеаріпд. 

Ппе ріауег: Ап ОЯЄПЗІУЄ ріауег \уЬо ріауз Іагдеіу агоипсі іЬе зіх-теїге Ііпе; 
"рІУОі". 

Мпе-теїге ііпе: Ап агсіпд сіоііесі Ііпе ехіепс!іп§ піпе теїгез ї гот іЬе §оа1, 
тагкіпд \уЬеге ап аііаскіпд І еат гезитез ріау аЛег Ьеіпд £ои1ес1 іпзісіе іЬе Ііпе; 
"£гее-іЬго\у Ііпе". 

Оиіег %оаІ Ііпе: А Ііпе асгозз іЬе епсі оґ іЬе соигі, поі іпс1исііп§ іЬе §оа1 Ііпе; 
"Ьаск Ііпе". 

Репаїїу Ііпе: А опе-теїге Ііпе ЗЄУЄП теїгез іп ігопі оі" іЬе доаі \УЬЄГЄ репаїїу 
ІЬГО\УЗ аге аііетріесі; аізо саііесі іЬе "зеуеп-теїге Ііпе". 

Репаїїу зкоої-оиі: А Ііе-Ьгеакіпд зузіет \\'Ьеге, аЙег а Ііесі дате, ріауегз оп 
еасЬ І еат Ігу Іо зсоге адаіпзі іЬе оррозіпд доаікеерег І гот іЬе репаїїу Ііпе Іо 
сіеіегтіпе а \уіппег. 

Репаїїу ікгош: А зеуеп-теїге зЬої аі §оа1 сіеїепсіесі опіу Ьу іЬе доаікеерег апсі 
а\\'агсіес! Іог а зегіоиз ойепсе ог Ьесаизе іЬе сіеїепсе Шедаїїу зроіїесі а сіеаг 
сЬапсе Іо зсоге а доаі; аізо саііесі а "зеуеп-теїге іЬго\у". 

РІУОІ: Ап ОЯЄПЗІУЄ ріауег \\гЬо ріауз Іагдеіу агоипсі іЬе зіх-теїге Ііпе; "Ііпе 
ріауег". 
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Ріаутакег: А ріауег сепігесі Іаг^еіу агоипсі тісісоигі УЛО сіігесіз іЬе ойепсе 
ап<і зЬооїз ог Ігіез Іо репеїгаїе іЬе сіеґепсе; аізо саііесі а "сепіге Ьаск". 

Кеіі сагсі: А сагсі зідпіґуіп§ а геґегее Ьаз е]есІесІ а ріауег ґгош іЬе §ате. 

Яе/егее Ікгом Зітіїаг Іо а іитр Ьаіі іп ЬазкеїЬаІІ, а іЬгсж7 іпіо іЬе аіг Ьу іЬе 
геґегее зо а ріауег оп еасЬ І еат сап ; и т р апсі Ігу Іо §аіп сопігої оґіііе Ьаіі. 

Киппіп% $коІ: А зЬої аііетріесі \\>Ьі1е гиппіпд. 

8егеп-теІге Ііпе: А опе-теїге Ііпе ЗЄУЄП теїгез іп ґгопі оґ іЬе доаі шЬеге 
репаїїу ІЬГО\А/З аге аііетріесі; аізо саДесі іЬе "репаїїу Ііпе". 

8егеп-теІге Ікгом: А зеуеп-теїге зЬої аі §оа1 сіеґепсіесі опіу Ьу іЬе §оа1кеерег 
апсі а\\7агсІес1 ґог а зегіоиз іпґгасііоп ог Ьесаизе іЬе сіеґепсе іІІедаїГу зроіїесі а 
сіеаг сЬапсе Іо зсоге а доаі; аізо саііесі а "репаїїу іЬгош". 

8кооІег: А ріауег, изиаііу Іаіі апсі а §оосі )итрег, \УЬО зЬооїз ґгот іЬе Ьасксоигі. 

8іііеІіпе: А Ьоипсіагу ііпе тагкіпд а зісіе оґ іЬе соигі. 

8іх-теіге Ііпе: Ап агсіп§ Ііпе іКаї сіейпез іЬе §оа1 агеа; аізо саііесі іЬе "§оа1 агеа 
Ііпе". 

Ткгоц'-іп: А ІЇІКЖГ ґгот іЬе зісіе оґ іЬе соигі Іо гезіагі ріау аЙег іЬе Ьаіі Ьаз §опе 
ОУЄГ іЬе зісіеііпез. 

Ткгоч>-о^і А іЬгош ґгот іЬе сепіге Ііпе Іо а Іеат-та їе аі Іеазі іЬгее теїгез а\\7ау 
апсі ЬеЬіпсІ іЬе Ііпе, изесі Іо гезіагі ріау. 

Тн'о-іпіпиіе $и$реп$іоп: ТЬе репаїїу ґог а зесопсі игагпіп§ ґгот іЬе геґегее ог ґог 
апу зеуеге ґоиі ог ипзрогізтапііке ЬеЬаУІоиг. 

Шп%: А ріауег \\'Ьо ріауз 1аг§е1у а1оп§ іЬе зісіе оґ іЬе соигі. 

У е і к т сагсі: А сагсі зі£піґуіп§ іЬе геґегее Ьаз шаг пес! а ріауег аЬоиІ ап іпґгасііоп. 

(ОгІ£Іпаіеіі/гот ЮСіііе: НіІр://м*'ь>.оІугпріс.от%) 
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