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       21.SZ.
     KERÜLETI CSERKÉSZ AKADÁLYVERSENY

              2009 szeptember 25.-27.
      Hárshegy Cserkészpark Kastl

  Keret: Károly Róbert kora

Kedves Csapatparancsnokok!

Szeretettel meghívunk benneteket cserkészeitekkel együtt az idei akadályversenyre.

Mielőtt András meghalt volna Károly Róbert (mint gyerek) már dél Magyarország területén 
küldöttséggel járt városról városra, hogy támogatást szerezzen magának a magyar trónért. Mivel  
Károly Róbert királlyá koronázását a pápa is támogatta, 1301-ben az Esztergomi Érsek királlyá is  
koronázta, de nem a Szent Koronával. 
A magyar főurak viszont úgy döntöttek hogy Venczel, cseh királyt választják királyuknak, aki maga 
helyett a kisfiát ajánlotta. Venczel fiát a Szent Koronával és az urak belegyezésével meg is 
koronázták. Természetesen ezt a pápa és az Esztergomi érsek  is ellenezték. Büntetésül kiközösítették 
a pestbudai lakosokat és a papot aki Venczel fiát megkoronázta....
De ezzel még a koronázások és a bonyodalmak csak a történet kezdetén vannak.

Gyertek el az akadályversenyre, hogy megtudjátok, mi is lett a sorsa a kis Carobertonak, mi 
történt a Szent Koronával és kik is azok a Szent György lovagok?

Érkezés: szeptember 25.-én 18.00-tól lehet érkezni. Hideg vacsorát hozzatok!
Kezdés: szeptember 26.-án, szombaton 10.00 órakor.
Vége:      szeptember 27.-én, vasárnap 13.00-kor
Tábordíj: 15 € /cserkész

Jelentkezési határidő:  szeptember 20.( vasárnap) este 22.00 óra.
    07433-276314 vagy pl.jablonkay@gmx.net

Kérlek, hogy az őrseitek által megnyert vándorkupát hozzátok vissza!

Felszerelés: Az egyéni, időjárásnak megfelelő dolgok mellett őrsönként egy sátor, elsősegélydoboz, 
balta, fűrész, őrsi zászló, és a három napos táborozáshoz szükséges cserkészfelszerelés.

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!
− Az őrsöt nem vezető őrsvezetők is végig fognak menni a II. pályán, állomást nem állhatnak!
-    Szükségünk van a keretmeséhez, a rohampályához és az állomásoknál vezetőkre, St-kre és 
roverekre. Kérünk benneteket, őket is biztassátok a részvételre és az időben való jelentkezésre!

mailto:pl.jablonkay@gmx.net


Korcsoportok:

CS I. 10-12 évesek (1996 – 98)
CS II 13-15 évesek (1993 – 95)
Az őrsvezető kora nem számít bele az őrs átlag életkorába.

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

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

-     útjelek, (8 db kőből és fűből), 6 sípjel
− csomók: egyszerű kettős, szorító nyolcas, sátorfeszítő, sváb hurok, dugólekötő, állóhurok,

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

folyó, főút, út, ösvény, épület, vasút, templom, rádiótorony.
− egyszerű sebek, vérzések elállítása, kar, boka és fej bekötése a cserkésznyakkendővel

Mentők hívása, gyomorrontás, orrvérzés, napszúrás, hasmenés.
-    Imák – reggeli, esti, étkezési, stb.
-    önméret, fűrész, balta, bicska , egyéni felszerelési tárgyak listája, tűzrakási 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 következőket fogjuk kérdezni:  
-     3 egyházi éneket ismersz
-     tolvajcsomó, ívelt kettős, 1 mentőcsomó, pruszik, hurik segítségével fára mászol, kötéllétra
-     magasságbecslés, távolságbecslés,(arc, ember, embercsoport)
− oldalmetszés, hátrametszés, + 10 új térképjel: vezeték, mocsár, barlang, sziklák, határok, forrás, 

temető, híd, bokrok, fák.
-    Morze
-    törések ellátása (egyszerű, zárt törés), vérzésfajták és ellátásuk, stabil oldalfekvés, ájulásfajták és teendők.
− 5 védett növény, 4 felhőfajta és jelentése,
− 10 magyar népdal, 3 történelmi monda, 5 nyelvtörő

Amennyiben van még lehetőségetek, ezeket gyakoroljátok! A feladatok úgy lesznek előkészítve, 
hogy a kezdő cserkészek is sikeresen vehetnek részt a versenyben.

Remélem, hogy sokan el fogtok jönni! 
Mindenféle információval szívesen állunk a rendelkezésetekre telefonon, E-mailen vagy faxon.

Csak emlékeztetőül: A  konferencián így jelentkeztetek a feladatokra:
• II pálya megszervezése: Bécs
• I pálya megszerezése: München
• háztakarítás: Heidelberg
• keretmese: Stuttgart, Heidelberg
• főzés: Bécs

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

Jó készülődést és jó munkát!

Jablonkay Lydia
AKI-pk


