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29. KERÜLETI CSERKÉSZ AKADÁLYVERSENY
2017. szeptember 22. - 24.
Hárshegy Cserkészpark Kastl

„Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály Magyarországnak édes oltalma
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy, csillagok között fényességes csillag.“
E szavakkal „idvezli” a régi magyar énekszerző I. László királyunkat, a magyar lovagkor mintaképét, mondák és
legendák vitézét, egykor a legnépszerűbb magyar szentet. László (uralkodott: 1077–95) 49 éves, és a soron
következő keresztes hadjárat kiszemelt vezére volt. Váratlanul 1095. július 29-én meghalt. Halálát követően
kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Sírja csodatévő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták be már
életében is legendássá nőtt alakját. Szentté avatását azonban csak III. Béla kezdeményezte 100 év múlva. III.
Celesztin pápa az ő kérésére két bíborost küldött, hogy a király nagyváradi sírjánál történt csodákat
felülvizsgálják. Miután több csodás gyógyulás szemtanúi lehettek, egy égi jel végképp meggyőzte az olasz
csodaszakértőket. 1192. június 27-én, déltájban a váradi székesegyház fölött fényes csillag gyúlt ki, s ott
lebegett a magasban két órán át. László napját a szokástól eltérően azóta sem halála, „égi születésnapja”
évfordulóján üljük, hanem június 27-én, a csillagjelenés napján.

Kedves Cserkészek, Csapatvezetők, Felnőtt -, és Vándorcserkészek!
Szeretettel meghívunk benneteket az idei akadályversenyre.
Téma: Szent László, a lovagkirály

Érkezés:
Kezdés:
Vége:
Tábordíj:

szeptember 22.-én 18.00- órától lehet érkezni. Hideg vacsorát hozzatok!
szeptember 23.-án, szombaton 10.00 órakor.
szeptember 24.-én vasárnap 13.00-kor
15 € /cserkész + útiköltség

Jelentkezési határidő: szeptember 20. ( szerda) este 22.00 óra. (Ha lehet írásban, őrsi beosztással)
07433-276314 vagy pl.jablonkay@gmx.net
TUDNIVALÒK
 Felszerelés: Az egyéni, időjárásnak megfelelő dolgok mellett őrsönként egy sátor, elsősegélydoboz, balta,
fűrész, őrsi zászló, és a három napos táborozáshoz szükséges cserkészfelszerelés. Mindez hátizsákba
csomagolva! Testvérek külön csomagoljanak!
 Minden csapat hozza magával a csapatzászlóját is, valamint ( őrsi ) főzéshez szükséges felszerelést.
(bogrács, konyharuha, fakanál, merőkanál, stb) A főzéshez valókat is hozzátok magatokkal, mert talán
jobb, ha mindenki azt főz, amit szeret.
 Minden csapat készüljön fel egy Szent László legenda előadásával. Ez lesz a tábortűzi jelenet tőletek. A
jelentkezéssel ezt is adjátok meg nekem.
Pár legenda címe: Szent László pénze, Tordai hasadék, László megmenti a magyar lányt a kun vitéztől,
Szent László király utolsó győzelme, Tordai hasadék, Szent László látomása, , Szent László csodatettei,
Szent László füve,

* Le kell szoknunk a „szolgáltató” cserkészetről! Hogy ez mit is jelent? Hozzá vagyunk szokva, hogy kora reggeltől
késő estig „programokkal” szórakoztatjuk egymást, ugyanakkor fontos dolgokra nincs idő. Ilyen fontos dolog pl.a
rendrakás a sátorban, a beszélgetések, a közös őrsi játék, a tisztálkodás, stb. Az is program, ha egy csapat/őrs
együtt főz vagy más munkát végez el közösen. Ezzel is emlékezetesebbé tehetjük a közösen megélt dolgok
gazdag tárházát, és nevelésre is az egyik legjobb alkalom a közösen végzett munka.
A verseny több részből áll:
 A cserkészek egyénileg és őrsben kapnak pontokat, amik együtt adják ki az őrs összpontszámát.
 Az akadályverseny viszont idén is a cserkészek egyéni tudására épül.
 Az őrs minimum 3 cserkész + őrsvezetőből áll és maximum 4 cserkész + őv.
 St-k nem vezethetnek őrsöt, őrsvezetők pedig nem állhatnak állomást!
 Az őrsöt nem vezető őrsvezetők is végig fognak menni egy pályán!
Korcsoportok:
CS I.
CS II
CSIII + ŐV-k

10 - 12 évesek (2007-2005)
13 - 14 évesek (2004-2003)
15
(2002Az őrsvezető kora nem számít bele az őrs átlag életkorába.

A CS I –es korosztály anyaga: Táborverő cserkész
Az új próbarendszer Magyar címer és Szent Korona újoncpróbák, valamint Táborverő cs: piros-fehér-zöld szalag
és Légy résen próbáinak az anyaga. Természetesen figyelembe vesszük a korkülömbségeket.
A CS II-es korosztály anyaga: Portyázó cserkész
A csI-es anyag mellett a Portyázó cserkész:piros-fehér-zöld liliom és a Liliom próbák anyaga.
Természetsen itt is figyelünk a korkülömbségre.
CSIII-as korosztály anyaga: Honfoglaló cserkész
Mindaz, amit eddig tanultatok!
Az anyag megtalálható az új próbarendszer füzetben, az új cserkészkönyvben, de letölthető a Szövetség
honlapjáról is. http://www.kmcssz.org Amennyiben van még lehetőségetek, ezeket gyakoroljátok! A feladatok úgy
lesznek előkészítve, hogy a kezdő cserkészek is sikeresen vehetnek részt a versenyben.
Mindenféle információval szívesen állunk a rendelkezésetekre telefonon, illetve mail-ben.
AZ ALKOHOL ÉS DROGFOGYASZTÁST AZONNALI HAZAKÜLDÉSSEL FOGJUK BÜNTETNI!
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGÜNK, KÉRLEK, JELENTKEZZETEK!
II. pálya megszervezése, levezetése
I. pálya megszerezése, levezetése
III. pálya megszervezése és levezetése
Áhítat felelős:
konyha:
keretmese, jó hangulat:
logisztika, szervezési munkák
TPK
Jó készülődést és jó munkát!
Jablonkay Lydia cscst
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