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2021. Távoli Akadályverseny – Első Parancsnoki Levél 

Kedves Csapatparancsnok! 

Jó munkát kívánok!  

I. A TÁVOLI AKI FELKÉSZÜLÉSI IDŐBEOSZTÁSA 

• Január és február  – Akadályverseny felkészülés a törzsnek és pontozóknak 

• 2021. február 5.  – Akadályverseny hír terjesztése és készülődés a csapatoknak  

• 2021. április 1.  – Második parancsnoki levél. Regisztráció információ, közös előfeladatok, és 

egyéb információk kiküldése a csapatparancsnokoknak.  

• 2021. április 18. – Előzetes AKI létszám jelentés a csapatparancsnoktól Google docs-ban. A 

következő adatokat várjuk: őrsi név, felállásuk (hány fiú/leány)  

• 2021. április 30.  – Hivatalos létszám jelentés az adatbázison keresztül 

• 2021. május 1.  – Harmadik parancsnoki levél. Altábori meghívó levelek, kellék listák, és egyéb 

információk kiküldése a csapatparancsnokoknak. 

• 2021. május – Őrsi előfeladatok beküldése   

• 2021. május 29.  – 2020 Lendvai Béla Távoli Akadályverseny  

 

Távoli Akadályverseny Struktúra 

1. Előfeladatok: áprilisban kihirdetve, májusban beküldve. 
2. Akadályverseny Pálya: május 29-én 10-4-ig EST. 
3. Záró néző-parti és eredményhirdetés: május 29-én 8-kor, EST. 
 

II. TÁVOLI AKADÁLYVERSENY CÉLOK 

Idén, a COVID-19 járvány miatt, „Távoli Akadályversenyt” tervezünk. Az Akadályverseny törzs 

célja egy versenynapot rendezni, ahol a résztvevők – az őrsök, a pontozók és a felnőtt 

cserkészek, illetve vezetők - egy biztonságos, komoly cserkész foglalkozáson vesznek részt, 

ami minden résztvevőnek egy életre szóló élményt ad, és jó hírünket terjeszti. 

Idén az irányelveink a következők:  

• Érdekes, élvezetes őrsi feladatokat tervezni, amit együtt vagy távolról, személyesen lehet 
megoldani, a helyi járvány-ügyi szabályok szerint. 

• Csapatparancsnokok döntenek arról, hogyan versenyeznek a tagok a helység egészségügyi 
szabályai szerint, pl. őrsileg az ŐV hátsókertjében, személyesen otthon, csapat 
kiránduláson. 

• Kinti, aktív foglalkozásokat tervezni, amit nem lehet csak számítógép előtt megfejteni. 
• A feladatokon keresztül versenyezni és pontozni. 
• Egészségügyi szabályokat betartani. 

 

 

 

2021. február 5. 

2019 
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Cserkészi Célok 

• Cserkészversenyt hangsúlyozni – A gyakorlati cserkésztudást 

legjobban alkalmazó őrsök fogják a legmagasabb helyezést elérni.  Mindegyik pálya 

úgy fog pontozni, hogy a végső összeg: 

• –  60% cserkésztudás 

• – 35% egyéb (kerettörténet, magyar beszéd, őrsi összmunka, stb.) 

• – 5% népdal  

•  

• A kerettörténet célja – Az Akadályverseny kerettörténete egy eszköz, amin keresztül 

élvezetesen átnyújtjuk a cserkészélményt a gyerekeknek. A kötelező kérdések a 

legfontosabb témákra irányítják az őrs figyelmét.  

•  

• Népdal tanulás – Hangsúlyozni fogjuk az őrsnek a népdalok ismeretét, amit pontozni is 

fogunk: Cs 1 – 10 népdal, Cs 2 – 20 népdal, Cs 3 – 30 népdal. Lista külön van csatolva. 

Jellemnevelési Célok  

Tagok,  őrsvezetői és pontozói elvárások – A 10 cserkésztörvényt betartják.  

 

• Törzs és pálya elvárások – A törzs minden évben igyekszik jobbá és érdekesebbé tenni 

az akadályversenyt az őrsök és a pontozók részére.  

•  

III. KERETTÖRTÉNET TERVEK 

Széchenyiről és a reformkorról tanulunk. Ez egy izgalmas korszak! Ekkor kezd modernizálódni 

Magyarország, vasútakkal, technológiával, demokratikus kísérletekkel. Ekkor kezd kialakulni a 

magyar kultúra (zene, irodalom, szépművészet) amit ma magyarként ismerünk.   

Használjuk a Széchenyi és a reformkor nevezetű forgatókönyvet.  

Maga a Távoli Akadályverseny kerettörténete három részből áll.  

1. Elő feladat: április/május. Az őrsöket meghívjuk, hogy vegyenek részt Magyarország 

kulturális felvirágzásában, úgy, hogy részt vesznek a „Széchenyi: A Rockopera” 

létrehozásában. Altábori téma szerint, mindegyik őrs készít egy rockopera stílusú éneket, 

amit előad és videóra vesz. 

2. Akadályverseny Pálya: május 29. 10-4-ig, EST. Altábor szerint rendezve. A nap feladatainak 

sikeres megoldásán át kitalálják, hogy kell „odajutni” a „Nemzeti Színházhoz.” 

3. Záró néző-parti és eredményhirdetés: május 29. 8-kor, EST. A „Nemzeti Színháznál” 

megjelennek az egész akadályverseny résztvevői. Megnézzük az őrsi videókból készített 

„Széchenyi: A Rockoperát.” Következik az eredményhirdetés.  

A 2021-es Kerettörténet Kötelező Kérdések lap külön van csatolva, és a forgatókönyv 3. 

oldalán található.  
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IV.  ŐRSI JELENTKEZÉSEK 

Jelentkezési irányelvek 

Múlt években a Google Documents-en keresztül nagyon sikeres volt az őrsi létszám 

bejelentése. Az AKI Törzs még egyszer megköszöni, mert ez nagyon segített egy olyan AKI-t 

előkészíteni, ami illik a tábori létszámhoz.  

1. Megint arra kérünk, hogy egy Google Documentumba írjátok be körülbelül, hogy 

hány őrs és hány tag megy melyik altáborba. Több utasítás található még a 

dokumentumban. 

2. Mindegyik őrsnek kell egy email cím, amit használunk az akadályverseny 

kommunikációra, pl. hogy be tudnak küldeni egy képet az állomás feladatról. Ez lehet 

őrsi email, pl. gumikacsaors@gmail.com.  

3. Itt a link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IT-nlWUEjG60T-ckZ-

OqwKvjB2e0_r4fDgmBX0mrxEU/edit?usp=sharing 

AKI Tábor Részvételi Gondok  

Szórvány tagok: Lehetséges, hogy lesz olyan helyzet, ahol egy cserkész részt szeretne venni az 

Akadályversenyen, de nincs őrse, vagy az őrse nem vesz részt. Ilyen esetben minél előbb vedd fel a 

kapcsolatot egy másik parancsnokkal (lehetőleg aki a körzetedben van), megtudni, van-e neki egy 

olyan őrse, ami befogadná azt a tagot.  

Biztosítani szeretnénk, hogy minden őrs elérje a minimum 4 személyes létszámot (1 őv és 3 

cserkész).  Kérem vedd fel a kapcsolatot egy másik parancsnokkal (lehetőleg a körzetedben), ha nem 

tudna egy őrs ennek a kritériumnak megfelelni. Az összes csapatparancsnoki és AKI törzs email cím a 

Google Documents-ben található. 

Fontos, hogy a gyerekek úgy érzzék, hogy számítunk rájuk és próbáljuk elősegíteni, hogy minél 

jobban élvezzék ezt az AKI élményt. De ugyanolyan fontos, hogy az őrs, amelyik befogadja azt a 

cserkészt szintén úgy érezze, hogy rajtuk is segítünk. Az előfeladat készítése olyan alkalom, hogy az 

őrs összeforrjon a versenytagokkal. Emiatt arra kérnélek Benneteket, hogy ne legyen olyan helyzet, 

hogy egy cserkész „megjelenik” AKI napján, és ott a helyszínen várja, hogy melyik őrshöz tartozik. Ezt 

a verseny napja előtt kell elintézni.  

Hivatalos Jelentkezés  

A hivatalos jelentkezés az adatbázison keresztül történik május elején. Ha van az adatbázissal 

gondod, kérem írjál Tábor Beának a jelentkezes@kmcssz.org címen. 

Tábordíj Kifizetése & Regisztrálás 

Idén, nincs kijelölt tábordíj, de kérünk a csapatoktól egy adományt a Sík Sándor Cserkészpark 
fenntartására és karbantartására. Még akkor is, ha nem táborozhatunk a parkban, a Cserkészparknak 
vannak kiadásai. Fontos a karbantartás is, hogy jó minőségben tartsuk a járvány utáni táborokra.  

Csapatparancsnokok kérhetnek díjat a kellékek megvásárlására, ha kell. 

 Az ajánlott adomány a következők: 

 

Ha van esély őrsi vagy csapat találkozásra a verseny napján, kérjük, hogy a gyerekek hozzanak 
magukkal szombatra reggelit és ebédet.  

  Kanadai Amerikai 

Őrsi díj $10 USD $15 USD 

mailto:gumikacsaors@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IT-nlWUEjG60T-ckZ-OqwKvjB2e0_r4fDgmBX0mrxEU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IT-nlWUEjG60T-ckZ-OqwKvjB2e0_r4fDgmBX0mrxEU/edit?usp=sharing
http://www.kmcssz.org/cgi-bin/linksandcontents.pl?link=mindenmas&sublink=kmcsszdb&ext=php
mailto:jelentkezes@kmcssz.org
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V.  AKI SZABÁLYOK 

A Távoli Akadályverseny különleges körülményei miatt, nem lesz 

hagyományos tábor. Mégis érvényesek a szabályok. Ahol látod a „tábor/tábori” szavakat, 

„összejövetelt” vagy „találkozást” értünk rajta. 

Egészségügyi szabályok 

Továbbra is fontos a helyi COVID szabályokat és korlátozásokat teljes mértékben betartani.   
A csapatparancsnok felelőssége megismerni a helyi szabályokat, és azokat betartatni.               
A honlapon található a Csapatparancsnoki útmutató, szülői felmérés, azaz kérdőív, és 
felmentési forma. 

https://kmcssz.org/site/covid-iranyelvek/ 

A pálya feladatok úgy lesznek kidolgozva, hogy az őrsök együtt vagy személyesen meg tudják 

oldani. Egészség legyen az első célunk! 

 Versenyképes Őrsök 

Egy versenyképes őrs legalább négy cserkészből áll, 1 őrsvezető és 3 tag. Mindegyik 

táborban vannak korhatárok, amit az őrsi tagoknak el kell érni. Az őrs szereplése érvénytelen 

lehet, ha tagjai illetlenül viselkediknek a hétvége folyamán. 

Különleges helyzetek és kivételek 

Szívesen felveszem a kapcsolatot emailen vagy telefonon keresztül bármilyen különleges 

helyzetet átbeszélni, amit a szabályok nem fednek. Nehéz minden kivételre egy szabályt 

létesíteni. Ezért a parancsnok, parancsnokhelyettes, és a vezetőtiszt döntenek ilyen 

helyzetekben.  Igyekezzünk mindig a cserkészélmény és az őrs védelme érdekében dolgozni.    

 

Kérem, ha van kérdésed, írjál vagy telefonon is beszélhetünk.   

 

Jó munkát! 

 

Magyaródy Kati, cst. | Akadályverseny parancsnok 

(979) 402-7954 | katherine.magyarody@gmail.com 


