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К А У А К І І Ч С А М В С А Г Ш Е Ш С 
ТехіА 

1. Маке ихе о/(Не /оііотпц уосаЬиІагу н'ііііе геагііпц (Не (ех( "КЛ ¥АКІІ\С 

ЛІЧІ) САІЧОЕІІЧСІ ": 

гесгеаііопаї асііуііу заняття для відпочинку 

ои(іп§ прогулянка, виїзд, екскурсія 

тизсіея оГ аЬіІотеп м'язи живота 

уегяаіііііу оГсапоев агкі кауакк (тут) різновиди байдарок і каное 

расісіїе (п) весло 

раїїсіїе ( V ) веслувати, пливти на байдарках чи каное 

сгеек струмок, невелика річка 

ассеввогу цеаг необхідний інвентар, пристосування 

ІіГе УЄ8І рятівний жилет 

Поаііпц «Іеуісе засіб для утримання на поверхні води 

Пгзі-аісі кіі аптечка 

ге8сие ециіртспі рятувальне обладнання 

кпееііпц р08І(І0П положення сидячи на колінах 

Ьиоуапсу нлаиучіегь,здатність триматися на поверхні води 

Ьеїтеї шолом 

Гог 8аґе(у ригрове з метою безпеки 

ргоЬаЬіІііу оГсаряі/.іпц ймовірність перекинення човна 

1івЬі\уєі§Ьі апсі 8Ьа11о\у-(1гаГІ сгай легке та мілке судно 

\уеі}>Ьі (1І8(гіЬи(іоп розподіл ваги, навантаження 

Ьаіапсе таіпіаіпіпц підтримка рівноваги 

кееріпц ІІіе сепіге оГцгауііу утримання центру тяжіння 

НіцЬ-кпееІ розіїіоп положення на напівзігнутих ногах 

УЄ88ЄІ = сгай судно 

Яо\уіп@ зреесі швидкість течії 

ууЬііешаІег гаіііпц сплавляння на байдарках і каное гірськими річками 

2. СІУЄ Икгаіпіап ічцшаїепіх (о (Не/оІІотп^ Епціїхії т>гіІ сотЬіпаіїопх 

т(Нои( сотиІ(іп£ а ііісіїопагу: 

гесгеаііопаї крогі; зрог(8 іпіегекі; аегоЬіс асііуііу; сапое агісі кауак оиііпця; ЬоіЬ 

кехев; Іо Ье ііеіегтіпесі; аііециаіе; кепвіїіуе Іо зіЬ.; Ьаіапсе; Ьаск тизсіез; 

гесоттеп(1е(1 розіїіоп; сіаззіїїсаііоп. 
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3. Кеші 1/іе/оііотпц ІехІ рауіпц яресіаі аііепйоп Іо Іке прогін Іегтіпоіоцу. 

К А У А К І І Ч С . А ^ С А 1 У О Е Ш С 

Кауак іпц ап(1 сапосіпц тау Ье^іп аз гесгеаііопаї асііуіііез ог аз а ярогія 

іпіегезі. Н І5 ап схсеїіепі аегоЬіс асііуііу Ьесаизе типу сапое апсі кауак оиііпцз Іаке 

Ггот зеуегаї Ьоигз ог ЬаІГ а сіау Іо зеуегаї сіауз. Сапоеіпц апсі кауакіпц сісусіор 

тизсіез оГ ІЬе Ьаск, аЬсІотеп, зЬоиІсІегз апсі аппз. Опе сап сапое ог кауак зоїо ог 

\уііЬ а рагіпег. 

Сапоеіп£ агні кауакіпц аге ргасіісесі Ьу ЬоіЬ зехез апсі Ьу реоріе оГ аІІ ацея, 

пеуегіЬеІезз ІЬе сотреііііуе сапое із теапі Гог теп опіу. 

ТЬе уегзаіііііу оГ сапоез апсі кауакз І8 а т а 2 І п § . Опе сап расісііе оп ІЬе 

зта11е8І сгеек, гіуег, Іаке, ог СУСП (Ье 8еа. Сотреііііопз уагу Ггот сіїі/сп гасез Іо 

ОІутріс еуепіз. ТЬе їїгяі Еигореап сЬатріопзЬір \л/ая Ьсісі іп 1933. Сапоеіп§ апсі 

кауакінц Ьауе Ьсеп ассеріесі Іо ІІіс Оіутрісв 8Іпсе 1936. ТЬе \УОГ1СІ сЬатріопзІїірз 

Ьауе Ьееп Іакіпц ріасе 8Іпсе 1938. 

АССЕ880КУ СіІ 'ЛК: Лсссяяогіея Гог сапоеіп£ апсі кауак іпц іпсіисіе расісіїев, 

ІіГе уезіз, Поаіаііоп сіеуісез, Гігзі-аісі кіІ8, апсі гезсие есрііртепі. 

N6x1 Іо сЬоо8Іп£ а ргорег сапое ог кауак, ІЬе сЬоісе оГ а расісііе І8 Ніс тоз і 

сгіїісаі. Ьсп£ІЬ оГ а расісііе Ї8 сіеіегтіпесі Ьу (Ье аіЬІсІс'з ЬсіцЬі апсі \УЬСІЬСГ ІЬе 

расісііе \УІІІ Ье изесі Ггот а яіапсііпц, яііііпц ог кпссііпц розіїіоп. 

Расісіїегз зЬоиІсІ аІ\уауз \уеаг а ІіГе уезі Гог ас1сс]иа(с Ьиоуапсу, рііузісаі ргоіесііоп 

апсі \уагтіЬ. Не1теІ8 8ІюиІс1 Ье изесі Гог яаГеїу ригрозез іп сІіПїсиН гіусгз \УІ(Ь а 

ргоЬаЬіІіІу оГсарзігіп§. 

РШОЛМЕІЧТАІ , 8КІЬЬ8 А Ш ТЕСІШідиіЕЗ: Сапоез апсі кауакз аге 

Іі§Ьі\уеІ£Ьі апсі яЬаІІож-сІгаП сгаЛз. ТЬеу аге зепзіїіуе Іо с1із(гіЬи1іоп. 

Маіпіаіпіпц Ьаіапсе іп а сапое ог кауак І8 гециіаіссі Ьу кееріпц {Ье сепіге оГ цгауііу 

(СС) оуег ІЬе Ьаве оГ зиррогі (В8) апсі Ьу кееріпц СО ая ІОУУ аз роззіЬІс. 

ТЬе гесоттепсіесі розіїіоп Гог сапое раск11іп£ із кпееІіп§. ТЬіз оІТсгз а ІОУУ 

СО \УІІЬ (Іігее роіпіз оГ сопіасі \УІ(Ь ІЬе сапое. ОіЬег расісіїіпц розіїіопз - яііііиц, 

ЬіцЬ-кпееІ ог з(апс1іп{> - аге роззіЬІе. 

Кауакегз аіууауз зі( іп іЬеіг уеззеї \УІ(Ь (Ьсіг Іецз он! іп (топі. 
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ЮТЕЯКАТІОКАЬ 8САЬЕ ОР ШУЕК ОІРРІСІЛЛТ: 

МОУІПЦ \уа(ег ЇЇ ач іЬгее сіаззіїїсаііопз: 

1. Сіазз А - ПО\УІГЩ зреесі ипсіег 2 трЬ (теїгез рег Ьоиг) 

2. Сіазз В - ЯОУУІПЦ Гтот 2 Іо 4 трії 

3. Сіазз С - цгсаіег (Ьап 4 трЬ 

\УЬі(е\уа(ег гаїїіпц Ьаз зіх сіаззііїсаііопз: 

сіазз І: Пазу; 

сіазз II: МОУІСЄ; 

сіазз III: Іпіегтеїііаіе; 

сіазз IV: Лсіуапсесі; 

сіазз V: ЕхрегІ; 

сіазз VI: А ітоз і ІтроззіЬІе. 

(ОгІ£ІпаІес1/гот ІУікіресІіа, ІНе/гее епсусіореіііа) 

4. СІУЄ ІЛігаіпіап ециіуаіепіх Іо іИе/оііотпц ріігахех: 

1. схссіїепі аегоЬіс асііуку; 

2. ГІУЄГЗ УУІІЬ а ргоЬаЬіІіІу оі" сарзігіпц; 

3. кауак ап(1 сапое оиііпц; 

4. (о ііеуеіор іЬе тизсіез оШіе Ьаск, аЬсіотеп апсі агтз; 

5. Іо кеер Ьиоуапсу; 

6. Іо кауак ог сапое зоїо; 

7. Іо \уеаг а ІіГе уезі; 

8. іі із ргасіісеїі Ьу ЬоІІі зехез; 

9. ІІЦІІІУУЄІЦЬІ апії зііаікт-іігай сгаП; 

10. іпіегпаїіопаї зсаіе оГГІУЄГ сІіГПсиІІу; 

11. \уІііІе\уа(ег га(1іп§; 

12.Іо зіі УУІІЬ (Не Іецз оиі іп Ггопі; 

13. кпееІіп§ розіїіоп; 

14. ЗЄПЗІІІУЄ Іо \уеі§Ні іІіз(гіЬи(іоп; 

15. (Ье зреей оГ ПОУУІПЦ гіуег; . 

16. гезсие ециіртепі. 
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5. Маїск Іке (Іфпіііот ті її Ікеіг сопехропШпц поііопх: 

1. Іо расісііе 

2. сгаїї 

3. £еаг 

4. Ьиоуапсу 

a) (Не зрогі оГ гаїїіпц сктп ГазІ-По\уіп£ гіуегз 

b) сЬагасІегізІісз (Ііаі іііяііпциі.чіі огцапізтз аз таїе ог 

Гстаїе 

c) іЬе аЬіІіІу іо Поаі іп ІЬе ууаіег 

•І) а зіп§1е уеззеї ог ап аігсгаП 

5. аегоЬіс е) а регзоп УУІЮ із пс\у Іо ог іпехрегіепсесі іп яотеїіііпц 

6. аЬсІотеп 0 Іо ргореї а зтаїї сгаїї шііЬ а Ьеір оГ зресіаі оагз 

7. Іо таіпіаіп 8) ІЬе геціоп оГіЬе Ьосіу іттесііаісіу Ье1о\у ІЬе іЬогах 

8. \уЬіІе\уаІег гайіп§ Ь) сіерепсііщ» оп оху^еп 

9. поуісе 0 Іо кеер іп ргорег сопіііііоп, Іо зиррогі 

10.зех І) регзопаї ециіртепі апсі ассеззогіез 

6. Маїск Іке и>ог(Іх Іо сгеаіе/гее м>огіІ еотЬіпаїіот. IIхе Ікет іп Іке хепіепсех 

уоиг он>п. 

1. гесгеаііопаї а) а Ьеїтеї 

2. Ьі§Ь-кпее1 Ь) \УІІЬ а ра г іпе г 

3. аітозі ітроззіЬІе с) оГ а расісііе 

4. ІепцІІі «") ес|іііріпспІ 

5. гезсие е) сІаззіПсаІіоп 

6. Іо сапое 0 асііуіііез 

7. Іо \уеаг е) розіїіоп 

7. Ітегі арргоргіаіе ргерохіїіопх ц>кеге песеххагу скоохіпц іНет /гот І Не Ьох 

Ьеіомг: 

[ аЬоиІ [ Ьу \/гот \ ОУСГ \ іп [ УУШІ \/О. Іо о/ | ипііег | о// [ аі 

1. Кауак апсі сапое оиііпц т і цій Іаке ... зеуегаї Іюигз ог ІіаІГа сіау ... 

зеуегаї сіауз. 

2. №ІІУЄЗ ... Сепігаї Лтегіса изесі ІЬе сіицоиі сапое ... ІгауеІ, ІгасІс, аіні \уаг. 

3. Сапоез \уеге таіпіу расісіїесі ... зіпцІе-ЬІасІераскіїез. 

4. ТЬе гесоттепсіесі розіїіоп ... сапое расісіїіпц із кпсеїіпц. 
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5. Опе сап раскіїе ... (Не зтаїїезі сгеек, гіуег, ог еуеп ІІіе зеа. 

6. Сотреііііопз уагу сіїі/.еп гасез ... ОІутріс еуепіз. 

7. Сіазз А із а ГІУЄГ'З сііїїісику сІаззіПсаІіоп \УІІЬ Гктіпц зрсеїі 2 трЬ. 

8. ІІшіакз УУЄГЄ Іаг^ег іНап кауакз агиі \уеге раїкіїесі ... ир Іо еіцЬі расісіїегз. 

9. Опе сап сапое апсі кауак .... зоїо ог а рагіпег. 

10. І Іеїтеїз зкоиІ(1 Ье изе(І ... заГеїу ригрозез ... сІіНїсиїї ГІУЄГЗ ... а ргоЬаЬіІіІу 

... сарзігіп§. 

8. Рііі іп (Нецарх іп (Не хепіепсех такім/> ихе о/(Неріігахех/гот (Не Ьох: 

а) ап ехсеїіепі аегоЬіс асііуііу е) Гог асіециаіе Ьиоуапсу 

Ь) кееріпц іНе сені ге оГ цгауііу /) іп (Ьеіг УЄЗЗЄІ 

с) зсаіе «Гууаіег сШїісику %) Ьу (Не а(ЬІе(е'з Ііеіціїї 

її) (Ье Ьазе оГ зирроіі Н) Іі{>Ьі\уеі§Ьі апсі 5Ііа1Іо\у-скаЙ сгайз 

1. Кауакегз а1\уауз зі! \УІ(Ь іЬеіг Іецз оиі іп Гтопі. 

2. Іпісгпаїіопаї із СІІУІСІЄСІ іпіо (Іігее сІаззіГісаІіопз. 

3. Кауакіпц апсі сапоеіпц із Ьесаизе шапу опііпцз Іаке Ггоіп зеуегаї 

Ьоигз Іо зеуегаї ііауз. 

4. Аз Гаг аз сапоез апсі кауакз аге іЬеу аге зепзіїіуе Іо \УСІЦІІІ сІізІгіЬпІіоп. 

5. ЬепцІІі оГа раскіїе із сіеіегтіпесі апії ІІіе расісіїіпц розіїіоп. 

6. Маіпіаіпіпц Ьаіапсе іп а сапое ог кауак із ге@иІа!е(] Ьу 

7. Расісіїегз зЬоиІсІ аІ\уауз \уеаг а ІіГе УЄЗІ , ркузісаі ргоіесііоп апсі 

жагтіЬ. 

9. Ма(сН (Не Ье£іппіп£х т(Іі (Не епіІіп$х: 

1. Сотреііііопз іп кауак апсі сапое го\уіп§ сап уагу. 

2. Сапоеіпц апсі кауакіпц сіеуеіор ... 

3. Сапое і пц апсі кауакіпц аге ргасіісесі ... 

4. Ассеззогіез Гог сапоеіпц апсі кауакіпц іпсіисіе 

5. Ваіапсе іп а сапое ог кауак із гециіаіесі Ьу ... 

6. ТЬе ІІ-псІ апсі ІІіе ІІІ-гсІ ууаіег гаАіп§ сІаззіГісаІіопз аге саііесі... 

7. N6x1 (о сНоозіп£ а ргорег сапое ог кауак,... 
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a) ... кееріпц (Ье сепіге оГцгауіІу аз ІОУУ аз роззіЬІе. 

b)... ІІіс сЬоісе оГа расісіїє і» іЬе тоз і сгіїісаі. 

c) ...тизсіез оИЬе Ьаск, аЬсІотеп, зЬоиІсІегз апсі агтз. 

сі)... NоVІсе апсі Іпіегтесііаіе. 

е) ...расісіїез, ІіГе УЄЗІЗ, (Іоаіаііоп СІСУІСЄЗ, Гігзі-аісі кііз, апсі гезсие 

сциіртепі. 

1) ... Ьу ЬоїН зехез апсі Ьу реоріе оГаІІ ацся, і 

§ ) ... Ггот сіїігсп гасез Іо Оіутріс еуепіз. 

10. Сотріеіе (Не хепіепсех ассогйіп% (о (Не ргеуіочх (ех( соп(еп(х: 

1. Сапоеіп§ апсі кауакіпц із ап ехсеїіепі аегоЬіс асііуііу Ьесаизе ... 

2. Сапоеіп§ апсі кауакіпц аге ргасіісесі... 

3. ТЬе уегзаіііііу оГсапоез апсі кауакз із ата/іпц Ьесаизе ... 

4. То таіпіаіп Ьаіапсе іп а кауак ог а сапое опе Ьаз ... 

5. \¥ЬіІе\уаІег гаїїіпц Ьаз зіх сІаззіГісаІіопз, ЛУІІІСЬ аге аз ГОІІОУУЗ ... 

6. Ассеззогіез Гог сапосіпц апсі кауакіпц іпсіисіе ... 

7. Ьеп§іЬ оГ а раскіїе із сіеіегтіпесі Ьу ... 

8. Неїтеїз зЬоикі Ье изесі Гог заГеїу рифозез іп сазе ... 

9. Расісіїегз зкоиісі аІ\уауз \уеаг а ІіГе УЄЗІ Гог ... 

10. Лссогс1іп§ Іо (Ье іпіегпаїіопаї зсаіе оГ ГІУЄГ сІііГісиїїу ... 

11. СІУЄ ехрап(!еЛ апхн>егх (о (Не/оііотпк циехСитх: 

1. Аге сапоеіп£ апсі кауакіпц а §оосІ гесгеаііопаї асііуііу ог аге іЬеу а 

ргоГеззіопаї зрогІіп§ ригзиіі? 

2. \УЬу аге сапоеіпц апсі кауакіпц сопзісіегесі Іо Ье ап ехсеїіспі аегоЬіс асііуііу? 

3. Оо сапоеіп§ апсі кауакіпц сіеуеіор іЬе тизсіез ОПОУУЄГ ехігетіїіез? 

4. Сапоеіп£ апсі кауакіпц аге іпсііуісіиаі еуепіз, агеп'І іЬеу? 

5. ^Ьа і із іЬе ассеззогу цеаг Гог ргасІісіп§ сапоеіпц апсі кауакіпц? 

6. ШЬаІ із іЬе ІепцІІі оГ а раскіїе сІеГіпесІ \УІІЬ? 

7. \¥Ьу із іі а тизі Гог а расісіїег Іо \уеаг а ІіГе УЄЗІ? 
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8. Із а Ьеїтеї аз песеззагу аз а ІіГе УЄЗІ Гог (Ье ГОУУЄГ'З заГеїу? 

9. І 1о\у із (Ье Ьаіапсе таіпіаіпесі іп сапоеіпц аші кауакіпц?' 

10. \УЬаІ аге ІЬе ша{ог раскіїіиц розіїіопз іп сапое і пц? 

11. І ІО№ (Іо кауакегз зіі іп Іііеіг уеззеї? 

12. І Іо\у тапу сІаззіГіса(іопз оГ \уа1ег Ло\у аге іЬеге іп сапоеіпц апсі 

кауакіпц? 

13. \¥ЬаІ аге (Ье рагатеїегз іп луЬіІеууаІег гаїїіпц сІаззіГісаІіоп? 

14. \УЬеп сі і сі ІЬе сапоеіпц апії кауакіпц гесеіуе ІЬе ОІутріс зіаіиз? 

15. Аге ІЬе Еигореап апсі \Уогк1 сЬатріопзЬірз іп сапоеіпц апсі кауакіпц Ьеісі 

оп а гециіаг Ьазіз? 
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Техі В 

1. Ясап Іке " 11 ШОК V ОІ КЛ УА КІ1ЧС А Л7> СА 1ЧОЕІ1ЧС " іо /тії Іке 

іп/огтаїіоп аЬоиІ: 

• Іке огі^іпх о/Іке сапоеіп£ апії кчучкіп£ 

• и7»я/ и>еге кауакз апсі сапоех ихеїі/ог ргітагіїу 

• ІІкгаіпіап рготіпепі кауакегх аіиі сапоеіхіх 

• Іке Леуеіортепі о/кауикіпц аті сапоеіп§ ах а сотреііііуе хрогі 

• Іке (іу/егепсе Ьеіюееп кауакх апії итіакх 

• Іке геахопх /ог Іке кауакх апії сапое агі іііхарреагапсе Ьу Іке Ье^іппіп^ о/ 

Іке ХХік сепіигу іп Іке Ш 

• Іке геахопх о/£готп£ рориіагіїу о/ сапоеіп£ апії кауакііц> пі Іке Ье£Іппіп£ 

о/ Іке 70іех. 

1ІІ8ТОК¥ О К К Л У А К І І Ч С А 1 Ч І ) С А І М О Е І І М С 

Сапоеіп§ апії кауак іп§ Ьауе ЄУОІУЄІІ ОУЄГ Ьипіігеїіх оГ уеагх. 'І Ье їїгзі Ьоа(іп§ 

УЄ88ЄІЗ \уеге ргоЬаЬІу 8Іп§Іе Іо§8 ог Іоц8 я(гарре(1 ІоцеїЬег саііеіі гаЙ8. NаСІVе8 Ггопі 

СепІгаІ Атегіса, ІЬе Руі Іяіапіїх, АГгіса, апії Іпіііап ІгіЬех іп ИогіЬ Аіпегіса изеїі (Ье 

і1и§ои( сапое Гог (гауеі, (гаїїе, апії \уаг. 

ТЬе сапое апії кауак сап Ье (гасеїі (о (Ье Іінііап (гіЬея апії Ехкітоз оГ ГЧогІІі 

Атегіса. Іп агеа8 УУІІЄГЄ (гее8 \уеге 8сагсе, Ггате-апіі-хкіп сгаїї \уеге сопзігисіеіі. Іп 

(Ье пог(Ь-сеп(га1 раг(8 оГ (Ье ІІпіІеіІ 8(а(е8 апії Сапаїїа, \уЬеге (геев УУЄГЄ рІеп(іГиІ, 

Ьагк Ггот ЬігсЬ (геев \уах 8(ге(сЬеі1 ОУЄГ а \уооі1еп ітате. 

ЦескеїІ (СОУЄГЄІІ) Ьоа(8 \уеге ихесі Ьу Квкітов таіпіу іп АІазка апії Сгеепіапіі. 

ТЬеве Ьоа(8 УУЄГЄ саііеіі "кауакх" ог "итіакх". Кауакх \уеге хтаїїег, Гог опе регвоп, 

апії \уеге раїїіііеіі \¥І(Ь ікшЬІе-ЬІаіІе раїкіїсх. Итіакх \уеге Іагцег, ир (о 9.14 т 1оп§, 

апії \уеге раїїіііеіі Ьу ир (о еіцЬі раїїіііегх ихіпц хіпцІе-ЬІаііе раїкіїех. Ореп Ьоаїх 

\уеге саііеіі "сапоез". Сапоех Гог опе регвоп УУЄГЄ 3.7 (о 5.2 т Іоп§, «Ь і іе (Ьо8е ЬиіІ( 

ир (о 9.14 т Іопц соиііі саггу іпоге реоріе. ТЬеу \уеге таіпіу раїїіііеіі УУІІЬ хіпціе-

Ьіаііе раїїііісх. 8оіпе(іте8 роїех ууеге ихеїі Гог з(еегіп§ апії пауі§а(іп§ ирхігеат. 
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ТЬе сапое ап(1 кауак ууеге а ргішагу зоигсе оГ Ігапзрогіаііоп. ТЬеу \уеге изесі Гог 

Ьипііпц апсі Гог Ігапзрогііпц Сиг я Іо ігасііпц сепігез. \¥Ьеп іЬе зеїііегз Ггот Еигоре 

апсі Огеаі Вгіїаіп саше Іо N<>1411 Атегіса, іЬеу оОеп Ьасі іЬе Ііеір оГ Іпсііапз іп 

Гасіїііаііпц ІгауеІ. Сапоез \уеге Газі, Ьасі цоосі тапеиуегаЬіІіІу оп іЬе ууаіег, апсі 

ууеге ІІ£ІН\усіцЬ( Гог рогіаціпц ЬеІ\уееп Іакез ог гіуегз. Мапу РгепсЬ іттіцгапіз 

зеїііесі іп іЬе Сапасііап МогіЬ асіоріесі іЬе Іпсііап ІіГезІуІе апсі Ьесате ехрегі 

сапоеізіз. 

Ву іЬе Ьеціппіпц оГ іЬе ІууепІісіЬ сепіигу іЬе аг і оГ сапоеіпц пеагіу сіізаррсагссі 

Ьесаизе гаіігоасіз апсі аиІотоЬіІез Іеззепесі іЬе сапое'з ітрогіапсе аз а теапз оГ 

Ігапзрогіаііоп. ВеІ\уееп 1920 апсі 1940 ЬоіЬ Сапасіа апсі іЬе Ппііесі 8іаІез сііапцесі 

Ггот Ьеіпц 1\уо-іЬігс1з гигаї Іо іЬгее-ГоигіЬз игЬап, УУЬІСЬ Іесі Іо аітозі Іоіаі 

сіізарреагапее оГсапоеіпц апсі кауакіпц іп ІЧогІІі Атегіса. 

ЛІ іЬе зате І іте, Еигореапз \уЬо Ігауеіесі іп іЬе Ипііссі 8іаІез апсі Сапасіа заш (Ье 

сапое апсі кауак апсі рориіагігесі іі аз зрогі іп іЬеіг соипігіез. МЬіІеууаІег раскіїіпц 

іп Еигоре ууаз ригзиесі аз а Іеізиге асііуііу, апсі Еигореапз Ьауе сіотіпаїесі 

іпіегпаїіопаї сапое апсі кауак гасіпц ІІігоицЬоиІ іЬе ІУУЄПІІСІЬ сепіигу. №уегіНе1езз 

І і Ніс \уаз сіопе Іо сіеуеіор шЬіІеууаІег ІесЬпіциез ипііі іЬе т ій- 1970з. Ргот іЬе Іаіе 

1930з іЬгоицЬ іЬе сагіу 1970з сапое апсі кауак Ьиіїсііпц \уаз Іітіїесі Іо І\УО ог ІІігее 

пюсіеіз Ьу 1\уо сотрапіез: Оісі ТОУУП апсі Сгиттап. 

Сапоез \уегс изиаііу тасіе оГ ЛУООСІ зігірз апсі аїитіпит. ТЬе сіеуеіортепі оГ зисії 

зупіЬеІісз а ПЬегцІазз, асгуїопіігіїе Ьиіасііепе зіугепе (АВ8 ) апсі Кеуіаг аіопц \уііЬ а 

таїигіпц оГ зосіЬІ, есопотіс апсі епуігоптепіаі уаіиез Ьаз гезиііссі іп а ЦГОХУІІІЦ 

рориіагіїу оГ сапосіпц апсі кауакіпц. Аз а гезиіі, ІесЬпіцие оГ іЬе зрогі із 

сіеуеіоріпц: іЬе агі оГ циіск Іитіпц Ьу Іауіпц а Ьоаі оп ііз зісіе, рігоиеііез апсі іЬе 

Ііке із сопііпиаііу ЄУОІУІПЦ. 

\УЇІІі іЬе ехрапзіоп оГ іпіегезі іп сапосіпц апсі кауакіпц Атегісапз Ьауе аізо 

гсіигпесі Іо гасіпц іп огсіег Іо Ьесоте сотреііііуе \уііЬ іЬе Еигореапз. Іп іЬе 1988 

Оіутрісз Огец Вагіоп \УОП іЬе Пгзі 118. ЦОІСІ тесіаі іп ГІаІ-\уаІег кауакіпц. Іп 1992 

Оіутрісз іп ВагсеІопа, 8раіп, к)с .ІасоЬі апсі 8соІІ 81гаизЬаицЬ Ьесате іЬе Пгзі 

Атегісапз Іо \уіп а цоісі тесіаі іп \уЬіІе-\уаІег сотреііііоп. 
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ТЬе Гігзі ЦОІСІ тесіаі Гог І ікгаіпс \уая т>п Ьу Еицепе Уаїзупепко аі іЬе Еигореап 

сЬатріопзЬір іп 1957. 8іпсе іЬеп Цкгаіпіап кауакеге ап(1 сапоеіяія Ьауе оЬіаіпесІ 18 

цоісі тесіаія аі іЬе Оіутріс Сїатея; 81 цоісіеп а\уагсія - аі Ніс ЧУогІсІ сЬатріопяЬіря 

апсі 38 цоісі тесіаія - аі іЬе Еигореап сЬатріопяЬіря. 

ТЬе ЬУІУ 8іаІе Ипіуегеііу оГ РЬузісаІ Сиііиге ія ргоисі оГ.О іія оиівіапсііпц цгасіиаіея, 

Гапюия гочуегя 81ууупзкі'8 ЬгоіЬегя - МусЬаіІо апсі ОІекзіу, апсі УаяуГ Веге/а. 

МусЬаіІо 81ууупякі Ьесате а ЯІІУСГ тесіаі \уіппег іп 1988 апсі 1992 ОІутріся апсі 

іЬе УУОГІСІ сЬатріоп іп 1989, 1990 апсі 1991. І Іія ЬгоіЬег ОІскяіу цаіпесі іЬе УУОГІСІ 

сЬатріоп Ііііе іп 2003. УаяуГ Вегега Ьесате іЬе \УОГ1С1 сЬатріоп іп 1983. 

(•Огщіпаїеіі/гот №ікірес!іа, ІІіс /гее епсусіоресііа) 

2. Вохіпц оп іИе ргеуіоих геаіііп& ііесійе і/(Не/оИотиц хепіепсех аге Ігие, 

/аіхе, ог ітроххіЬІе іо апхн>ег: 

1. Еигореап кауаксгя апсі сапоеіяія Ьауе аІ\уауя сіотіпаїесі аі іЬе \¥огІс1 апсі 

Еигореап сЬатріопяІїіря. 

2. ТЬе кауак апсі сапое ІесЬпіцие Ііая Ьееп ЄУОІУІПЦ аіопцяісіе \УІІЬ іЬе ясіепсе 

апсі Іесіїпоіоціея асіуапсе. 

3. ДІгпояІ Іоіаі сііяарреагапсе оГ сапоеіпц апсі кауакіпц агі іп МогіЬ Атегіса \уая 

4. саияесі Ьу игЬапігаїіоп оГіЬе рориіаііоп. 

5. ТЬе кауак апсі сапое ОІутріс еуепіз іпсіисіе яіпціе-оаг, сІоиЬІе-оаг апсі Гоиг-

оаг сотреііііопв. 

6. 8оте Ьипсігесія уеагв ацо іЬе Іпсііап ІгіЬев изесі кауак апсі сапое Гог ууагГаге 

таіпіу. 

7. Атегісапв апсі Сапасііапя сіотіпаїесі іпіегпаїіопаї кауак апсі сапое гасіпц 

іЬгоицЬоиІ іЬе ІУУЄПІІЄІЬ сепіигу. 

8. ТЬе Гігзі цоісі тесіаі іп кауак гасіпц Гог Икгаіпе \уая \уоп аі іЬе 1988 

Оіутрісв. 

9. Сапоез УУЄГЄ рориіаг атопц іЬе Гіг8І яеіііегя Ггот Еигоре сіие Іо іЬеіг ІіцЬі 

ЧУСІЦІІІ, вреесі апсі цоосі тапоеиугаЬіІііу. 
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10. ТЬе "ОМ ТО\УП" аікі "Огиіптап" кауак апії сапое Ьиікііпц соїпрапіез 

Ьссате ІЬе топороіівіз іп (Ье іпіс1-(\усп(іеіЬ сеп(игу. 

11. ІІкгаіпіап Іїицепе Уаїхупепко, (Ье Гігві Еигореап цок! сЬатріоп іп кауакіпц, 

цгаїіиаісіі Ггот (Ье Ьуіу 8(а(е Ипіуегяі(у оГРЬукісаІ СиНиге. 

йеуШе Іке ІехІ іпіо рапщгаркх. СІУЄ кеаіііп^х іо еаск о/Лет. 

Сотріїе ап акхігасі о/іке агіісіе уои каге геаіі. 
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ТехіС 

1. Кеші Іке І ех І " МЕСНА1ЧІС8 ОГ ГАПШ.ІМСІ " Іо таке а шіИеп Ігапхіаііоп 

о/її іпіо ІІкгаіпіап. По Іке а/іег-іехі асіМііен. 

М Е С Н А М С 8 О Р Р А І Ї И 1 Д І Ч С 

ТЬеге аге іЬгее пкуог (у рея оГ сапое апсі кауак яігокея: ротеег яігокея; Іигпіпц, 

Іаіегаї, ог соггесііуе зігокез; апсі Ьгасіпц яігокея. І'О\УСГ яігокея ргітагіїу ргоуісіе 

Гогууагсі ог геуегяе тотеп іит . Тигпіпц апсі Іаіегаі яігокез ріуоі ІІіе Ьоаі ог таке іі 

цо яісіе\уауя, \уЬі!е соггесііуе яігокея асЦихІ Іііе раїЬ оГ ІЬе Ьоаі Іо кеер іі оп а 

зІгаї^Ьі соигяе. Вгасіпц яігокея ргоуісіе яІаЬіііІу їог ІЬе сі-ай. 

ТЬеге аге І\УО рЬаяея Іо аіі яігокея. ТЬе ргориіяіоп рЬаяе із ІЬе арріісаііоп оГ 

Гогсе оп ІЬе расісііе ацаіпзі ІЬе ууаіег. ТЬе гесоуегу рЬаяе і я ІЬе геїигп оГ ІЬе расісііе 

Іо а "саІсЬ" розіїіоп, ууЬеге ІЬе ЬІасіе із Ьгасесі ацаіпяі ІЬе ууаіег, геасіу Іо Ьеціп ІЬе 

ргориіяіоп рЬаяе. 

Вігокез сап Ье сіупатіс ог зіаііс. А сіупатіс зігоке тоуез ІЬе ЬІасіе асііуеіу 

ацаіпяі ІЬе сиггепі. А яіаііс зігоке із а Гіхесі-розіїіоп зігоке изесі Іо Іигп ог уеег ІЬе 

Ьоаі. І'асісІІіпц зігокез иііііге Ісуегаце Іо £аіп ргориіяіоп іЬгоицЬ ІЬе ууаіег. Вреесі 

апсі гапце оГ тоїіоп аге цаіпесі аі ІЬе ЬІасіе епсі оГ ІЬе расісііе. МесЬапісаі асіуапіаце 

із ІЬе геяиіі. 

ТЬе езІаЬІізЬесІ ііпеаг тоїіоп іп а сапое ог кауак, іі із Ьезі Іо Ьауе ІЬе расісііе 

іп а уегіісаі розіїіоп апсі ГОІІОУУ а яігаіціїї раїЬ рагаїїеі Іо ІЬе кееі Ііпе оГіЬе Ьоаі. То 

еяІаЬІізЬ гоїагу тоїіоп іп а уеззеі, іі із Ьезі Іо арріу Гогсе Іо ІЬе расісііе аз Гаг 

Гог\уагс1 аз роязіЬіе Іо езІаЬІізЬ ап аге агоипсі а ріуоі роіпі. 

1Че\уІоп'з ТЬігсі ка\у оГМоІіоп зіаіез іЬаІ Гог еуегу асііоп іЬеге із ап есціа! апсі 

оррозіїе геасііоп. Іп раскПіпц, ІЬе асііоп із ІЬе арріісаііоп оГ Гогсе Іо ІЬе ЬІасіе. ТЬе 

геасііоп із ІЬе тоуетеп і оГ ІЬе егай іп ІЬе оррозіїе сіігесііоп. То §о Гогууагсі, риіі 

ІЬе \уа(ег Ьаск. То цо Іо ІЬе гіцЬі, ризЬ ог риІІ ІЬе \уа(ег Іо ІЬе ІеЙ. 

ТЬгее Іурез оГ ууаіег гезізіапсе іЬаІ сап аЛесІ а уеязеї аге: ітопіаі, зигГасе апсі 

есісіу гезізіапсе. Ргопіаі гезізіапсе оссигз луЬеге ІЬе Гогсе оГ ІЬе \УІІКІ ог \уа1ег зігікез 

а сгаЙ Гігзі. 11 ехегіз ІЬе ^геаіезі ргеззиге ацаіпяі а Ьоаі. 8игГасе гезізіапсе оссигз 
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\уЬеп іЬе УУІІКІ ог ууаіег яііііеа акту, {Не сгай. Іикіу гезізіапсе І8 сгеаіеіі \уЬеп а сгаїї 

(1ізр1асе8 УУІПЙ ог \уаІег аі ІІ8 \уі(1екІ роіпі. ТЬе гевиїїіпц уасиит І8 ПІІесі іп Ьу ап 

ип8(аЬ1е \УЬІІ Ї ОГ сіікріасесі ууаіег. Ап иікіегхіапсііпц оГ іЬеке ге8І8Іапсе8 ЬеІр8 

раскіїегк сіеіегтіпе УУЬІСЬ вігоке Іо ике іп а ЦІУЄП 8І(иа1іоп. 

А С Т І У І Т І Е 8 

2. Сотріїе ап ЕпцНхН-Нкгаіпіап госаЬиІагу о/(Не кауакіп£ аіиі сапоеіпц 

Іегтх. 

3. Маке а ргехепШіоп о/кауакіп£ апії сапоеіп# ап ІНе кіпй о/хрогіуои 

ргасіісе. 
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