ЕТИКЕТA ПОВЕДІНКИ З ПРАПОРАМИ В ЗСА
1. Де вивішувати національний прапор ЗСА коли вивішується кілька прапорів?
Національний прапор ЗСА має висіти перший зліва (з точки зору публіки).
2. На які висоті і якої величини мають висіти національні прапори?
Коли національний прапор ЗСА є вивішаний з іншими національними прапорами, кожний прапор
має бути приблизно тої самої величини та бути на окремій щоглі/машті (шнурі). ВСІ національні
прапори мають висіти на тій самій висоті.
3. Як вивішувати інші, не національні прапори?
Усі інші прапори ніколи не можуть висіти вище від національних прапорів (включно підчас
піднесення або опущення). Це значить, що інші прапори починається підносити чуть після
національних і починається спускати чуть перед національними прапорами.
4. Як підносити та спускати прапори?
Усі національні прапори підносити рівночасно швидко, і спускати рівночасно повільно з повагою.
Усі національні прапори мусять все бути на тій самій висоті.
5. Чи прапор може висіти в ночі?
Національні прапори НЕ мають висіти після заходу сонця, хіба що вони є відповідно освітлені.
6. Чи прапори вивішувати під час поганої погоди?
Національні прапори НЕ вивішувати під час поганої погоди, хіба що прапори є спеціяльно для цього
зроблені.
7. Коли вивішується прапор на пів-щогли/машта?
Прапор можна вивісити на пів-щогли тільки тоді, коли це проголошено владою даного місця.
Одинокий виїмок, це „Memorial Day”, коли вивішується прапор на пів-щогли до 12 години полудня,
а відтак підноситься до самої гори.
8. Як вивішувати прапор на пів-щогли/машта?
Коли вивішується прапор на пів-щогли, перше підноситься прапор швидко до самої гори, а тоді
спускається його повільно з повагою до пів-щогли.
9. Як спускати прапор, який висить на пів-щогли/машта?
Коли спускається прапор, який висів на пів-щогли, перше підноситься прапор швидко до самої гори,
а тоді спускається його повільно з повагою в долину.
10. В дефілядах, де несеться національний прапор ЗСА?
В дефілядах, національний прапор ЗСА несеться з правої сторони, а інші прапори на ліво від нього.
Національний прапор ЗСА може також бути посередині в першому ряді, а решта прапорів у другому
ряді.
11. Чи національний прапор ЗСА схиляється на „почесть дай”?
Національний прапор ЗСА ніколи не схиляється на „почесть дай”.
12. Чи прапор може доторкнути землю?
Прапор ніколи не має доторкатися землі або інших речей, хіба рук хорунжих/підхорунжих. Прапор
не має бути залишений без опіки де-небудь. Хорунжі мають віднести його на місце переховування.
13. Як треба дбати про прапори?
Прапори тримається чистими і в доброму стані. Коли прапор уже не є відповідний до показу, його
треба врочисто спалити.
14. Де можна дістати більше інформацій про етикету прапорів?
На інтернеті є багато інформацій під темою „Flag Etiquette”.
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