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Kedves Cserkészek, Cserkészszülők és Barátok!

Szeretettel várunk minden cserkészt, cserkészszülőt és 
cserkészetünk iránt érdeklődő ismerőst és barátot a frankfurti 
cserkésznapjára. 
 
A kiscserkészeket szeretettel várjuk élvezetes barkácsoláshoz és víg 
szabadtéri játékokhoz. 

Finom ételről és italról a frankfurti cserkészcsapat gondoskodik! 

Remélem, szorgalmasan készülnek és edzenek a röplabdások. 
Minden cserkészcsapatból szeretettel várunk egy röplabdacsapatot, 
de lehet több csapatot is összeállítani. Ha esetleg egy csapatból 
hiányzik még egy-két játékos a szükséges létszámhoz, akkor is 
jelentkezhetnek. Ilyen esetben találunk megfelelő megoldást. 



Következő   szabályok kísérik a röplabdatornát:  

- egy csapat legalább 6, legfeljebb 12 játékosból áll
- I-es pálya: 10-15 évesek (kisebb méretű pálya, alacsonyabb háló)
- II-es pálya: 16 éven felüliek  
- egy mérkőzés 12 percig tart 
- a döntő játékban 25 pontot kell elérni, legalább 2 pont különbséggel, de legfeljebb 30 
pontig megy a mérkőzés
- a torna elődöntő játékaiban egy győzelem 2 pontot, döntetlen 1 pontot, veszteség 0 
pontot jelent. 
- órairánnyal kell forogni a posztokon, de csak a labdaadó csere nyerőpontjával
- legfeljebb háromszor érinthető a labda (érintésbe a sáncolás nem számít bele)
Kérem, minden csapat töltse ki a jelentkezési listát és küldje be a csapatjelentkezéssel 
együtt a gstolmar@gmx.de email címre.
Legyetek szívesek megírni, hogy hány cserkész és kiscserkész jön.  

Tudnivalók:

Jelentkezés: 
Stolmár György 
gstolmar@gmx.de
+49 172 6737461

Határidő:
Jelentkezés a röplabdatornára és cserkésznapra: Április 28-ig, csütörtök

Időpontok  :  
Zászlófelvonás: 10:30 óra
Tábortűz: 17:15 óra
Zászlólevonás: 18:00 óra

Hozzájárulás:
Nem felavatott cserkészeknek az ebéd: 5 Euró
Nem felavatott cserkészeknek az uzsonna: 2 Euró

Hoznivalók: 
Szabályos cserkészegyenruha, csajkakészlet, sapka, cserkészkalap, napolaj és 
esőkabát, tornacipő és a röplabdához kényelmes sportnadrág. 

Viszont találkozásunkig!

Jó Munkát!

Gyurka, st., cspk. 
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Útleírás:

Útleírás a majnafrankfurti Koltai kertbe

− Darmstadt  felől  haladva eléred a  Frankfurti  Keresztet  (Frankfurter  Kreuz). 
Ezen tovább mész észak felé az A 5-ön továbbhaladva..

− Röviddel ezután a Nyugati Keresztnél (Westkreuz) vagy. Ezen is áthaladsz az 
Észak-Nyugati-Kereszt (Nordwestkreuz) felé. A Nyugati és az Északnyugati 
Kereszt között nincs kijáró.

− A Nordwestkreuz-nál kifordulsz jobbra (keletre) az A 66-ra a város felé. A 
kijáró közvetlen végén van egy kis 
kijáró,  de  ezt  nem  veszed 
figyelembe és  rámész  a  városba 
vezető autópályára. Ezen is csak a 
következő kijáratig  hajtasz  jobbra 
(dél  felé).  Ez  a  Ludwig-
Landmann-Straße. Ezen egyenesen 
haladsz  (a  földalatti  sínjeit 
követve)  egy  kis  körforgalom 
szerűségen keresztül  is  egyenesen 
hajtva (ez már az Am Industriehof 
= ez egy viszonylag rövid utca) a 
végére érsz. 

− Az első nagy kereszteződésnél (a földalatti megálló előtt) egyenesen haladsz, 
de  nem  mész  fel  a  hídra,  hanem  alatta  áthaladva  balra  (meg-)fordulsz 
visszafelé  a  nagy  kereszteződéshez.  Ott  jobbra  a  Am Hohen  Weg (K814) 
nevű utcára.  Ezen haladsz  tovább az  autópálya hídja  alatt  át,  s  innen már 
Praunheimer Landstraße-nak (K814) hívják. 

− Ezen  haladsz  tovább,  s  figyeled  az  U-Bahn 
(U7)  utolsó  megállóját.  Itt  tovább  hajtasz  a 
harmadik utcáig a baloldalon.  Ez az utca az 
An den Geiselwiesen. Tehát itt balra fordulsz 
és  az  utca  kanyarulatáig  hajtasz.  Itt  van  a 
jobboldalon  a  Koltai  kert.  A  zaj  és  a  sok 
gyerek/felnőtt mutatja, hogy megérkeztél.

Ez a leírás olyan részletes, hogy csaknem bonyolultnak tűnik. De azt akarjuk, 
hogy biztosan odaérj.


