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       20.SZ.
KERÜLETI CSERKÉSZ AKADÁLYVERSENY

              2007 szeptember 27.-29.
Hárshegy Cserkészpark Kastl

Keret: 1848-49-es szabadságharc

Kedves Csapatparancsnokok!

Szeretettel meghívunk benneteket cserkészeitekkel együtt az idei akadályversenyre.
„Kossuth Lajos azt izente“... énekeljük szinte minden tábortüznél. Mit is üzent valójában?
Az azóta eltelt 160 év sem feledtette a magyar emberekkel, hogy micsoda hösies küzdelemmel
kíséreltük megszerezni a szabadságunkat... Bár ez akkor nem sikerült, azért a mai napig tisztelettel
gondolunk nagyszerü elödeinkre. Ismerjük meg 1848-49 eseményeit és höseit! 
Az akadályverseny viszont az idén is a cserkészek egyéni tudására fog épülni.

Érkezés: szeptember 26.-án 18.00-tól lehet érkezni. Hideg vacsorát hozzatok!
Aki elöször odaér, az hozza el a kulcsot Donhauseréktöl!

Kezdés: szeptember 27.-én, szombaton 10.00 órakor.
Vége:      szeptember 28.-án, vasárnap 13.00-kor
Tábordíj: 15 € /fö

Jelentkezési határidö:  szeptember 21.( vasárnap) este 22.00 óra.
    07433-276314 vagy binderlydi@aol.com

Felszerelés: Az egyéni, idöjárásnak megfelelö dolgok mellett örsönként egy sátor, 
elsösegélydoboz, balta, fürész, örsi zászló, és az örsök által gyüjtött érték, amit Kossuth Lajos
hadügyminiszternek felajánlotok hadi kiadásokra.
Ismerni kell a kivégzett aradi tábornokok nevét és a Nemzeti dalt.

A verseny több részböl áll:  A cserkészek egyénileg és örsben kapnak pontokat, amik együtt 
adják ki az örs összpontszámát.
- Az örs minimum 3 cserkész + örsvezetöböl áll és maximum 4 cserkész + öv.
- St-k nem vezethetnek örsöt!
-  Az örseitek által megnyert vándorkupát hozzátok vissza!
- Szükségünk van a keretmeséhez, a rohampályához és az állomásoknál vezetökre, St-kre és 
roverekre. Kérünk benneteket, öket is biztassátok a részvételre és az idöben való jelentkezésre!

Korcsoportok:

CS I. 10-12 évesek (1996 – 98)
CS II 13-15 évesek (1993 – 95)

Az örsvezetö kora nem számít bele az örs átlag életkorába.

mailto:binderlydi@aol.com


A CS I –es korosztály anyaga:
-     cserkésztörvény, cserkészinduló, cserkészjelek, egyenruha és jelvényei, cs.liliomot lerajzolja.
-     rovásírás – szabályai, nevét leírja, betüket ismeri.
− célbalövés, gerelydobás
− állat-, növényismeret ( gólya,bagoly, veréb, rigó, fecske, mókus, nyúl, öz, vaddisznó, egér, disznó, tyúk, tehén, macska, kutya) 

           nyoma, szöre, tolla, szokása, árnyképe ), védett állatok: sikló, gyík,  denevér, ragadozó: sólyom
lombfák (bükk, tölgy, gesztenye, almafa, nyírfa)

-     útjelek, (8 db köböl és füböl), 6 sípjel
− csomók: egyszerü kettös, szorító nyolcas, sátorfeszítö, sváb hurok, dugólekötö, állóhurok,

csúszóhurok, halászcsomó, 3 ágú fonás.
− tájékozódás: É-i irány: csillagok, óra, nap, vers, térkép betájolása, térképjelek: erdö, tisztás, 

folyó, föút, út, ösvény, épület, vasút, temlpom, rádiótorony.
− egyszerü sebek, vérzések ellállítása, kar, boka és fej bekötése a cserkésznyakkendövel

Mentök hívása, gyomorrontás, orrvérzés, napszúrás, hasmenés.
-    Imák – reggeli, esti, étkezési, stb.
-    önméret, fürész, balta, bicska , egyéni felszerelési tárgyak listája, tüzrakási szabályok.
-    Magyar címer és zászló, Himnusz 1. vsz., 5 népdal, 1 hun-magyar monda, 1 kiszámoló

A CS II-es korosztály anyaga:
   Az I. pálya anyaga mellett a következöket fogjuk kérdezni:  
-     3 egyházi éneket ismersz
-     tolvajcsomó, ívelt kettös, 1 mentöcsomó, pruszik, hurik segítségével fára mászol, kötéllétra
-     magasságbecslés, távolságbecslés,(arc, ember, embercsoport)
− oldalmetszés, hátrametszés, + 10 új térképjel: vezeték, mocsár, barlang, sziklák, határok, forrás, 

temetö, híd, bokrok, fák.
-    Morze
-    törések ellátása (egyszerü, zárt törés), vérzésfaják és ellátásuk, stabil oldalfekvés, ájulásfajták és teendök.
− 5 védett növény, 4 felhöfajta és jelentése,
− 10 magyar népdal, 3 történelmi monda, 5 nyelvtörö

Amennyiben van még lehetöségetek, ezeket gyakoroljátok. A feladatok úgy lesznek elökészítve, 
hogy a kezdö cserkészek is sikeresen vehetnek részt a versenyben.

Remélem, hogy sokan el fogtok jönni! Mindenféle információval szívesen állunk a 
rendelkezésetekre telefonon, mail-en vagy fax-on.

Csak emlékeztetöül: A  konferencián így jelentkeztetek a feladatokra:
I.pálya München (Hb.)
II.pálya Zürich (Bécs)
Keret Stuttgart, München
Konyha Bécs
Rendrakás München

A keretmeséhez még szükségünk lenne pár segítöre, kérlek benneteket, hogy jelentkezzetek!

Jó készülödést és jó munkát!

Jablonkay Lydia
AKI-pk


