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28. KERÜLETI CSERKÉSZ AKADÁLYVERSENY
2016 szeptember 23. - 25.
Hárshegy Cserkészpark Kastl

"...az, hogy "magyar", nem faj, nem vér, hanem lélek dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket
s hozta létre így a magyar fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre s most és minden
időben az a magyar faj, amit a magyar lélek áthatott. Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora
mértékben magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül..." Karácsony Sándor
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!

Keret: Magyar sportolók
Magyarország sportélete: a 19. században kezdődött szervezett formában az első úri sportklubok
létrejöttével az evezésben, vitorlázásban, lovaglásban és korcsolyázásban. A század végén kezdtek
terjedni a polgárok számára is elérhető és népszerű sportok, birkózás, kerékpározás, labdarúgás. Az
újkori olimpiai játékok megrendezésével kapott lendületet a többi sportág elterjedése hazánkban.
Szinte valamennyi Európában elterjedt sportban ott voltak már a kezdeteknél a magyar sportolok és
sportvezetők. A legnépszerűbb sportágak a birkózás, kajak-kenu, kézilabda, labdarúgás, vívás és a
vízilabda.

Kedves Cserkészek!
Szeretettel meghívunk benneteket az idei akadályversenyre.
Érkezés:
Kezdés:
Vége:
Tábordíj:

szeptember 23.-án 18.00- órától lehet érkezni. Hideg vacsorát hozzatok!
szeptember 24.-én, szombaton 10.00 órakor.
szeptember 25.-én vasárnap 13.00-kor
20 € /cserkész + útiköltség

Jelentkezési határidő: szeptember 20. ( kedd) este 22.00 óra. (Ha lehet írásban, őrsi beosztással)
07433-276314 vagy pl.jablonkay@gmx.net




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 mi adjuk!
Minden csapat készüljön fel egy olyan sportág ismertetésével, amelyben a magyar sportolók az élen
jártak/járnak. Ez lesz a tábortűzi jelenet tőletek. A jelentkezéssel ezt is adjátok meg nekem.

Talán nem értitek ezeket az új szabályokat, de 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 csinál,
ezzel is emlékezetesebbé teszi a közösen megélt dolgok gazdag tárházát, és nevelésre is az
egyik legjobb alkalom a közösen végzett munka.

AZ ALKOHOL ÉS DROGFOGYASZTÁST AZONNALI HAZAKÜLDÉSSEL FOGOM BÜNTETNI!
Fontos: Mindenkinek legyen csajkája, mert a házból nem adunk ki felszerelést!
Vasárnap 13.30-ra szívesen rendelek egy buszt, ami 4€-ért mindenkit kivisz az állomásra
(Neumartk). Kérlek ehhez igazítsátok a vonatosok utazását, vagy írjátok meg, hogy mikor menne
a vonatotok. Időben szóljatok! Amennyiben nincs igény buszra, legyetek szívesek csapaton belül
megoldani a vonatosok utazását, mivel sajnos senkit nem tudunk személyaútókkal a vonathoz
kivinni! Köszönöm.
A verseny több részből áll:
 A cserkészek egyénileg és őrsben kapnak pontokat, amik együtt adják ki az őrs
összpontszámát.
 Az akadályverseny viszont az 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 (2006-2004)
13 - 14 évesek (2003-2002)
15
(2001Az őrsvezető kora nem számít bele az őrs átlag életkorába.

A CS I –es korosztály anyaga: Táborverő cserkész
Az új próbarendszer Magyar címer, Szent Korona újoncpróbák, valamint Táborverő cs: piros-fehérzöld szalag és Légy résen próbáinak az anyaga. Természetesen figyelembe véve 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.
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, tpk
Jó készülődést és jó munkát!
Jablonkay Lydia cscst AKI-pk

Jablonkay Lydia

