21 січня 2008р.
До: всіх пластунок і пластунів
Справа: військове пластування
Дорогі подруги і друзі:
Збори КУПО не вирішили питання чи у Пласті будемо практикувати „військове пластування”. Також
ще не всі Крайові Пластові Організації висловилися формально в цій справі.
Прикро що нинішні обставини заставляють нас так ретельно і дрібничково говорити про ці справи.
Коли я був молодий, було рідко коли хтось переступив границю, мимо того що дисципліна і виховна
програма вимагали багато від юнаків.
Тому що питання „військового пластування” ще не вирішене, ГПБ, на своїх Пленарних Засіданнях 1го грудня 2007р. рішила проголосити мораторіюм у цій справі до наступних Зборів КУПО у 2009
році. (Мораторіюм не відноситься до вмілостей тепер передбачених правильниками, за виїмком тих
вмілостей, котрі вимагають виконання вимог, які Комісія Військового Пластування не рекомендувала
для впровадження в рамках військового пластування). Це означає що до того часу Пластуни новаки і
юнаки:
1. На сходинах, прогульках, таборах, чи інших зайняттях не будуть займатися спортивною
боротьбою різних видів, пейнтболом, парашутним спортом, навчальною стрільбою з індивідуальної
бойової зброї, метанням ножів, тощо.
2. Підчас зайняттів, спеціяльно підчас проведення таборів, КАТЕГОРИЧНО заборонені фізичні
покарання, такі як: відтискання, присідання, ‘зозулька’, додаткова стійка, тощо. Крім цього,
забороненими є елементи програми-покарання, які „наближають” учасників до леґенди табору (ями,
колодки, тощо).
3. В часі проведення мандрівок чи таборів, проводу необхідно звернути окрему увагу на:
програму та навантаження відповідно до віку; належне харчування відповідно до віку (категорично
заборонена відміна належних за програмою пластових таборів прийнять їжі за провину окремого
учасника чи табору в цілому); належній гігієні учасників, зокрема реґулярний огляд лікарем,
вмивання зранку та в вечорі, купання раз на три дні, і.т.п.; спосіб проведення руханки (руханка – не
підготовка олімпійських чемпіонів, а лише спосіб розрухати м’язи); безпеку в часі теренових ігор,
зокрема нічних теренових ігор, „рейнджерських кидках”.
Думаю що всім зрозумілий сенс і дух листа. Якщо хтось в проводі табору чи прогульки придумає
зайняття яке формально не противиться нормам зазначених з гори листа, але справді протирічить
духові і сенсі тут зазначених думок, було ГПБб добре провірити з пластовим проводом перед тим як
реалізувати ідею в практиці.
СКОБ!
пл.сен.Володимир Базарко, ЧК

