Külföldi Magyar Cserkészszövetség
III. & V. Kerületi Akadályverseny

2022. Akadályverseny – Második Parancsnoki Levél
Kedves Csapatparancsnok!

2022. április 6.

Jó munkát kívánok! A második AKI levélben a következő témákat szeretném megosztani:
1. Őrs és őrsi taglétszám bejelentése.
2. Akadályverseny szabályok.
3. Közös mesemondó feladat.
I. ŐRSI JELENTKEZÉSEK
Jelentkezési irányelvek
Múlt években a Google Documents-on keresztül nagyon sikeres volt az őrsi létszám
bejelentése. Az AKI törzs ezt még egyszer megköszöni, mert ez nagyon segített egy olyan
AKI-t előkészíteni, ami illik a tábori létszámhoz. 2021-ben összesen 185 tag vett részt 27
őrsben - 16 őrs jelentkezett Cs I-re, 7 őrs Cs II-re, és 4 őrs Cs III-ra.
2022. április 30-ra kérjük, hogy a Google Documents-ba írjátok be, hogy körülbelül hány őrs
és hány tag megy melyik altáborba. Több utasítás található az Aki 2022 Örsi Jelentés lapon.
Hivatalos Jelentkezés
A hivatalos jelentkezés az adatbázison keresztül történik április 30-ig. Ha van az adatbázissal
gondod, kérem írjál Tábor Beának a jelentkezes@kmcssz.org címen.
Tábordíj Kifizetése & Regisztrálás
A Sík Sándor Cserkészparkban tartunk egy hagyományos,
három-pályás versenyt, hagyományos tábori díjjal.
A Kelet-Kanadai körzet, a jelenlegi határátlépési
nehézségek miatt, külön alternatív programot terveznek
Hoffmann Zsuzsi irányítása alatt. Erre nem lesz tábordíj,
mert csapat szerint lesz végrehajtva.

Tábordíjak
Cserkész/Őv
Pontozó
Diák Pontozó
Kelet
Kanadai
Program

Kanadai
$30 USD
$30 USD
$25 USD
Nincs

Amerikai
$35 USD
$35 USD
$30 USD

II. AKI SZABÁLYOK
Egészségügyi szabályok
Továbbra is fontos a helyi COVID szabályokat és korlátozásokat teljes mértékben betartani.
A KMCSSZ Egészségügyi Osztály irányelveit követjük a beoltott és oltatlan cserkészek
számára. Csatolva vannak az irányelvek.
Parancsnokoknak a legfontosabb rész a tervezéskor az, hogy:
1. A csapatok szombat reggel érkeznek, mint régebben. A cserkészparkban nincsen
épületben alvási lehetőség péntek éjjelre.
2. A fő fuvar mellett, a verseny alatti covid tünet esetén, biztosítani kell egy második
hazafelé fuvart (pl. vezetői autó), ami külön van a többiektől (nem a buszon).
Célunk egy Covid mentes, egészséges és sikeres akadályverseny.
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Versenyképes Őrsök
Idén, a járvány miatt egy versenyképes őrs legalább három
cserkészből áll, 1 őrsvezető és 2 tag. Mindegyik táborban vannak
korhatárok, amit az őrsi tagoknak el kell érni. Az őrs szereplése érvénytelen lehet, ha tagjai
illetlenül viselkednek a hétvége folyamán.
Vezetői Magatartás
Az Akadályverseny Törzs célja egy versenyszerű tábort rendezni a III. és V. kerületek
csapatainak, ahol a résztvevők – az őrsök, a pontozók, és a felnőtt cserkészek, illetve vezetők
- egy biztonságos, komoly cserkész táborban vesznek részt, ami minden résztvevőnek egy
életre szóló élményt ad, és jó hírünket terjeszti. Ezért továbbra is mindenkire vonatkozik a
tábori szabályok betartása, beleértve az alkohol és kábítószer tilalmát is, hogy egészséges,
felelősségteljes, cserkészies légkörben töltsük a hétvégét. Mivel felelősek vagyunk a reánk
bízott cserkészekért, fontos, hogy mindannyian példás magaviseletet mutassunk, hisz a
vezetés elsősorban példa.
Hivatalos törvények, illetve tábori szabályok, amik mindenkire vonatkoznak
o
o

USA Állami Törvények Összefoglalása - Alkohol fogyasztása 21 éven aluli
személyeknek tilos, és kábitószer fogyasztása tilos.
KMCSSZ Tábori Szabályok Összefoglalása - Alkohol vagy kábitószer fogyasztása tilos.

III. KÖZÖS ELŐFELADAT ÖRSÖKNEK
1. Mindegyik őrsnek szól, melyik a kedvenc népmeséjük, ami nincs a hivatalos
Akadályverseny „Magyar Népmese” kötetben? Őrsönként legyenek kész ezt a mesét
előadni, jelmezzel együtt! A népmese élő hagyomány, ezért az őrsöket meghívjuk,
készüljenek fel mesemondásban részt venni, és mesebeli jelmezt hordani a
zászlófelvonás és pálya alatt. Altábor szerint, mindegyik őrsnek lesz alkalma előadni a
mesét.
2. Olvassátok el a csatolt „Fontos Kommunikációt” a Magyar Népmese Találkozó szervezői
közt. Lehet, hogy ezekkel a néprajzkutatókkal fogtok találkozni az altáborokban…
Különleges helyzetek és kivételek
Szívesen felveszem a kapcsolatot e-mailen 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 | magyarody.katalin@kmcssz.org
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