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Hungarian Scout Association in Exteris - Ungarischer Auslandspfadfinderbund

30. KERÜLETI CSERKÉSZ AKADÁLYVERSENY

MEGHÍVÓ
AKI HUN, AKI NEM, JÖHET!

„ Arany Folyam napkeletről távol nyugatra tart,
dicsőség kíséri útját, szelet hoz, és vihart,
messze elől, táltos lovon, sólyom szárnyán száll,
Népek ura, Égi ostor, Attila Nagykirály.“

Kedves Cserkészek, Csapatvezetők, Felnőtt -, és
Vándorcserkészek!
Szeretettel meghívunk benneteket az idei akadályversenyre.
Téma: Attila eljegyzése a germán királyleánnyal, Ildikóval
Érkezés:
Kezdés:
Vége:
Tábordíj:

szeptember 28-án 18.00 órától lehet érkezni. Hideg vacsorát hozzatok!
szeptember 29-én, szombaton 09.00 órakor.
szeptember 30-án, vasárnap 13.00-kor
20,- € / cserkész + útiköltség

Jelentkezési határidő: szeptember 23. (vasárnap) éjfélig.
Ha lehet őrsi beosztással jelentkezzetek a következő email címen: wack.krisztina@gmail.com
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 őrsi pontozásba bele fog számítani egy plusz feladat, amit az AKI alatt kell majd
megoldani.
• St-k nem vezethetnek őrsöt, őrsvezetők pedig nem állhatnak állomást!
• Az őrsöt nem vezető őrsvezetők is végig fognak menni egy pályán!

Korcsoportok:
CS I Táborverő cserkész (10 -12 évesek)
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 korkülönbségeket.
CS II Portyázó cserkész (13 -14 évesek)
A csI-es anyag mellett a Portyázó cserkész: piros-fehér-zöld liliom és a Liliom próbák anyaga.
Természetsen itt is figyelünk a korkülönbségre.
CS III + ŐV-k Honfoglaló cserkész (15+ évesek)
Egyéb tudnivaló:
•

•
•
•
•

Felszerelés: Az egyéni, időjárásnak megfelelő dolgok mellett őrsönként egy sátor, elsősegélydoboz, őrsi
zászló, és a három napos táborozáshoz szükséges cserkészfelszerelés. Mindez hátizsákba
csomagolva! Testvérek külön csomagoljanak!
Minden csapat hozza magával a csapatzászlóját.
Idén nem lesz egyéni főzés!
Csajkát és kulacsot mindenki hozzon.
A vasútállomás és a Cserkészpark közötti távolságra sajnos nincs lehetőségünk buszt szervezni,
ezért arra kérjük a csapatokat, hogy a táborhelyre érkezést egyénileg szervezzék meg.

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 versenyen.
Mindenféle információval szívesen állok a rendelkezésetekre telefonon, illetve email-ben:
Tel.: 0043/ 699 8131 3960
Email: wack.krisztina@gmail.com
Helyszín:
Hárshegy Cserkészpark
Mennersberg 8
92280 Kastl-Mennersberg

Jó készülődést és jó munkát!
Wack Krisztina, st.

