Külföldi Magyar Cserkészszövetség
III. & V. Kerületi Akadályverseny

Kedves Csapatparancsnok,
Jó munkát kivánok!
Nem sokára itt lesz a tavasz és remélem, már elkezdtétek a sok más program mellett az
Akadályverseny előkészületet is. Mint az elmúlt években, igyekszem Akadályverseny parancsnokként
egyre jobbá tenni ezt a fontos programot és versenyt, ami lelkesíti cserkészeinket és vezetőinket a
további cserkészkedésre.
A következő témákat szeretném megosztani a levélben:
1.
2.
3.
4.

Alapvető felkészülési időbeosztási tervet adni az évre
Beszámolni a múlt évi táborról és a tanulságokról
Akadályverseny céloka ismertetni
Az Aki kerettörténet tervet megosztani

I. AKI FELKÉSZÜLÉSI IDŐBEOSZTÁS









Szeptember – Akadályverseny kerettörténet vázlat
Január és február – Akadályverseny felkészülés a törzsnek és pontozóknak
Márciús – Akadálverseny hír terjesztése és készülődés a csapatoknak
Április 01 – Előzetes Aki létszám jelentés a csapatparancsnoktól Google docs-ban. A következő
adatokat várjuk:
o Őrsi név
o Összeállitásuk (fiú/leány)
o Valami különleges gond az őrsök összeállításával
o Egészségügyi gondok vagy allergiák
Április 23 – Aki meghívó levelek, kellék listák, és egyéb információk (egészségügyi lapok, stb.)
kiküldése a csapatparancsnokoknak
Májús 01 – Hivatalos létszám jelentés az adatbázison keresztül
Májús 25-27 – 2018 Lendvai Béla Akadályverseny tábor

II. BESZÁMOLÁS AKI2017
A múlt évi Aki nagyon síkeres volt. Az elmúlt 5 évben több mint 300-an vesznek részt minden évben
az Akadályversenyen. Jó volt látni, hogy a cserkésztestvéreink, akik nagyon messze laknak a Sík Sándor
Parktól, megtették a nehéz útat erre a rövid, de élménydús eseményre!
Múlt évben próbáltunk új dolgokat bevezetni, ezek többnyire sikeresek voltak és folytatni fogjuk ebben
az évben is:




Új park területe - Az új Sík Sándor park területét felhasználtuk a Cserkész II pályára.
Kerettörténet - A kerettörténet új vidékre vitt, Tibetbe, a Körösi Csoma Sándor által látogatott
helyekre, ahol még nem jártak cserkészeink.
Tábortűz - Elhagytuk a nagy tábortűzi számokat és inkább a közös élményre fektettük a
hangsúlyt, és játékokkal foglalkoztunk a tábortűz alatt, ami sikeresebb élményt biztosított
cserkészeink részére
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CS III pontozás – Most már két éve vegyes pontozást csinálunk
ennek a kórosztálynak és síkeresen működik

Volt egy pár gond is az elmúlt évben:
 Kerettörténet - A kerettörténet-könyvet kevesen olvasták el; ezért ebben az évben
módosítottunk a kerettörténeten.
 Őrsök tudatlansága - Volt egy pár helyzet, ahol késői jelentkezés vagy más egyéb okok miatt az
őrsök nem voltak felkészülve az Akadályversenyre és nem tudták, hogy hol táboroznak; ezért
kérjük, hogy ebben az évben a csapatparancsnokok igyekezzenek minden őrsöt a helyes
táborra és időben bejelenteni, és tábor alatt a helyes táborhelyre elkisérni őket
 Elsősegély - Komolyabb balesett történt a pályán és nem volt hordágy vagy elsősegély
protokol erre az eséjre; igyekzzünk, hogy mindegyik pálya elsősegély szempontból jobban fel
legyen készülve. Rádásul, volt egy pár eset ahol nem közölték az allergiákat velünk, így
nehezebb volt intézkedni
III. AKADÁLYVERSENY CÉLOK
A múlt évi célokon kívül a csapatoknak is új célokat szeretnék kitűzni. Ezzel kapcsolatban el szeretném
mondani, hogy mit próbálunk elérni ebben az évben és miért:


Cserkészversenyt hangsúlyozni – Mindegyik pálya úgy fog pontozni, hogy a végső összeg 60%
cserkésztudás és 40% egyéb (kerettörténet, magyar beszéd, őrsi összmunka, stb.). A gyakorlati
cserkésztudást legjobban alkalmazó őrsök fognak legmagasabban helyezni.



Kerettörténet célja – Az Akadályverseny kerettörténete egy eszköz, amivel élvezetesen
átnyújtjuk a cserkészélményt a gyerekeknek. A 10 kérdés a legfontosabb témákra irányítja az
őrsnek figyelmét.



Nagyobb élmény – A hagyományos Vándordíj visszatér úgy, hogy a legmagasabb pontszámot
elérő őrs korosztályok szerint (Cs 1, Cs 2 és Cs 3) megnyerik csapatuk részére a vándordíjjat.



Őrsvezetői elvárások – Magasabb szintü viselkedést várunk az őrsvezetőktől. Minden 18 éven
aluli cserkésznek pénteken éjfél előtt lesz takarodó (ha éjfél után érkeznek, akkor rögtön
feküdjenek le). Ha szombat este kiszökik egy őrsvezető, az őrse nem fog helyezést elérni,
illetve az elért helyezést megvonjuk és a parancsnoknak szólunk.



Pontozói elvárások – A pontozóktól is többet várunk a viselkedés terén. Minden pontozónak
részt kell vennie a tábori életben – vacsora, tábortűz, mise stb – és igyekeznie kell fenntartani
az Akadályverseny célokat és betartani a szabályokat.



Törzs és pálya elvárások – A törzs minden évben igyekszik jobbá és érdekesebbé tenni az
Akadályversenyt a pontozók és az őrsök részére. Mint Baden-Powell mondta, szebben hagyjuk
a világot (táborunkat), mint ahogyan találtuk.
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III. KERETTÖRTÉNET TERVEK
A Jubileumi tábor kerettörténet témáját (Szent István) már ebben az évben
kiválasztottuk, valamint az előtte lévő kerettörténeteket is, hogy folyamatosabban foglalkozzunk a
történelemmel. Így 2018-ban a hun-magyar mondakör, 2019-ben a honfoglalás lesz az Aki
kerettörténet.
A hun-magyar mondkör egy fontos része a magyar történelemnek, és ezeket a mondákat szájról szájra
mesélték. Hat (6) mondával foglalkozunk ebben az évben:
1. A Csodaszarvas – Hunor és Magor egy fehér szarvast űznek, ami elvezeti őket egy új,
szép területre, ahol letelepülnek. Így kezdődtek a hun és magyar nép történetek.
2. A Hunok útra kelnek – A hun nép úgy döntött, hogy útra kelnek és elhagyják a magyar
testvérüket. A népvándorlás alatt az Atil (Volga) folyó mellett megszületett Atilla.
3. Isten kardja – Egy pásztorgyerek vigyázott teheneire, az egyik tehén elvágta lábát egy
kardon ami a földből kiállt. A kardot elvitte Atillához. A kard megjelenése azt jelképezte,
hogy Atillát az Isten választotta ki, hogy meghóditsa a világot.
4. Isten ostora – A hunok megtámadták Romát, de Leo pápa könyörgése miatt Atilla
kegyelmet mutatott és nem égette le Romát
5. Atilla halála –Atilla esküvője nász estéjén orrvérzés által halt meg. Eltemették a Tiszában
egy arany, ezüst és vas koporsóban. Azután a hun nép belháborúba esett, mert Atilla
nem jelölt utódot.
6. Hadak útja – Csaba királyfi elmegy megtalálni a magyar testvéreket, hogy hívja Atilla
földjére, mert ez az ő öröklésük is. Néhányszor vissza kellet fordulnia, hogy megvédje
népét (a székelyeket) ellenség támadásoktól. Végül is meghalt a magyarok között, de egy
utolsó segitség felkiáltásra vitézeivel együtt feltámadt és az égen átlovagoltak, hogy
megvédjék a székely népet.
A 12 kérdés külön csatolva.
Az Akadályverseny törzs célja egy versenyszerű tábort rendezni, ahol a résztvevők – az őrsök, a pontozók és a
felnőtt cserkészek, illetve vezetők - egy biztonságos, komoly cserkésztáborban vesznek részt, ami minden
résztvevőnek egy életre szoló élményt ad, és jó hírünket terjeszti.
Kérem, ha van kérdésed, írjál vagy telefon is beszélhetünk. USA Mobil számom (216) 789-8284 és Kanadai
Mobil számom (416) 357 – 5281. Email címem: janos.nadas@gmail.com
Jó munkát!

Nádas Jáncs, cst.
Akadályverseny parancsnok

