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2023. Akadályverseny – Első Parancsnoki Levél 

Kedves Csapatparancsnok! 

Jó munkát kívánok!  

Idén, hagyományos Akadályversenyt tartunk! Máris kezdődhet a felkészülés! 

I. AZ AKADÁLYVERSENY FELKÉSZÜLÉSI IDŐBEOSZTÁSA 

• Január és február  – Akadályverseny felkészülés a törzsnek és pontozóknak. 

• 2023. január 1.  – Akadályverseny hír terjesztése és készülődés a csapatoknál.  

• 2023. április 1.  –– Előzetes AKI létszám jelentés a csapatparancsnoktól Google docs-ban. A következő 

adatokat várjuk: őrsi név, felállásuk (hány fiú/leány), egészségügyi gondok vagy allergiák.   

• 2023. április 6.  – AKI meghívó levelek, kellék listák és egyéb információk (egészségügyi lapok, stb.) 

kiküldése a csapatparancsnokoknak. 

• 2023. május 1.  – Hivatalos létszám jelentés az adatbázison keresztül 

• 2023. május 27-28.  – 2023 Lendvai Béla Akadályverseny tábor  

 

II. AKADÁLYVERSENY CÉLOK 

Az Akadályverseny törzs célja egy versenyszerű tábort 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. 

Cserkész 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 nyújtjuk 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.  

 

 

 

2023. január 1. 

2019 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7T3yAS9flDcrhCd4mp9UjTo6LH4ozKVbF0EXJ-lhbg/edit?usp=sharing
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III. KERETTÖRTÉNET TERVEK: „SAROLT ÉS A MAGYAROK SORSA” 

Idén, Géza fejedelem haláláról és István örökléséről tanulunk, – valamint hogy Sarolt 

fejedelemasszony milyen szerepet játszott a magyarok sorsában! Három célunk van: 

 

1. Kiemelni Sarolt és Gizella szerepét a Magyar Fejedelemség végén és a Magyar Királyság elején. Ez a 
két erős nő mit adott az új ország kultúrájához?  

2. I. István király ifjúságáról és fejedelemségéről tanulni. Milyen volt magyarnak lenni „Magyarország” 
előtt? István milyen választásokkal állt szemben?  

3. Megismerni a középkort. A középkorban milyen volt a mindennapi élet a lányoknak és fiúknak? 
 

Miért Sarolt és Gizella? 

Biztos, hogy már hallottál Szent Istvánról, az első magyar királyról. De előtte és mellette uralkodott, harcolt, 

imádkozott, dolgozott két érdekes nő is.  

 

Ugyanazokról az izgalmas harcokról tanulunk, de ha Sarolt és Gizella szemszögéből nézzük a történelmet, 

akkor valami újat tanulhatunk, amit még nem volt alkalmunk eddig látni.  

 

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 dokumentumba írjátok be körülbelül, hogy hány őrs és 

hány tag megy melyik altáborba. Több utasítás található még a dokumentumban. 

2. Itt a link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7T3yAS9flDcrhCd4mp9UjTo6LH4ozKVbF0EXJ-

lhbg/edit?usp=sharing  

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 

  

 

 

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

V.  AKI SZABÁLYOK 
Egészségügyi szabályok 
Továbbra is fontos a helyi COVID szabályokat és korlátozásokat teljes mértékben betartani.  Április 
elején küldjük ki a döntést, hogy milyen szabályokat követünk. A csapatparancsnok felelőssége 
megismerni a helyi szabályokat, és azokat betartatni. Egészség legyen az első célunk! 

Tábordíjak Kanadai Amerikai 

Cserkész/Őv $30 USD $35 USD 

Pontozó $30 USD $35 USD 

Diák Pontozó $25 USD $30 USD 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7T3yAS9flDcrhCd4mp9UjTo6LH4ozKVbF0EXJ-lhbg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7T3yAS9flDcrhCd4mp9UjTo6LH4ozKVbF0EXJ-lhbg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7T3yAS9flDcrhCd4mp9UjTo6LH4ozKVbF0EXJ-lhbg/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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 Versenyképes Őrsök 
Mint múlt évben, 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, felelőségteljes 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 USA  Állami Törvények Összefoglalása - Alkohol fogyasztása 21 éven aluli személyeknek tilos, 

és kábitószer fogyasztása tilos. 

o KMCSSZ Tábori Szabályok Összefoglalása  - Alkohol vagy kábitószer fogyasztása tilos. 

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 | magyarody.katalin@kmcssz.org 

 

mailto:magyarody.katalin@kmcssz.org

