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2018 Akadályverseny – Cs. III meghivó levél  

Kedves Cserkésztestvérem! 

 

Nagy örömet jelent az egész hun nép számára Atilla Urunk esketése leendő feleségéhez, a szépséges Mikolt 

hercegnőhöz. Amint az esküvői meghivóban is említettünk, íme küldünk néhány tudnivalót a gyülekező 

helyszínéről, a hun öltözetről és az útravaló kellékekről. Alaposan nézzétek át és biztosítsátok, hogy minden 

egyéni és őrsi felszerelés meglegyen.  

 

Kérjük, hogy az egyéni hun jelmezen felül minden őrsnél legyen egy iránytű és egy mobil telefon amit GPS-

ként lehet használni.  Azt is kérjük, hogy előre töltsétek le a “GoogleMaps” app-et erre a telefonra és a Sík 

Sándor/Enfglish Hill környékének térkép részét, hogy lehessen használni internet nélkül. Az utasítások alul 

találhatók. 

 

                                                                                                       Május 26.-án reggel 9:00-kor találkozunk a 

kiscserkész rét nyugati szélén a Nádas Háznál 

 

           Sikeres felkészülést és jó útat kivánunk! 

 

 

Jó munkát! 

 

Nádas Tas cst. 

 

Cserkész III törzs vezér 
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2018 Akadályverseny - Cs. III hun jelmez (süveg) 

 

Ajánlatos anyag: filc      A díszes hun öv a tábor alatt lesz elkészítve. 
Szín: barna       Ezért nagyon fontos, hogy mindenki hozzon 

magával varrókészletet és ollót.  
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2018 Akadályverseny - Cs. III hun jelmez (kaftán) 

 

Ajánlatos anyag: vászon    Ne felejtsetek övet is hordani a kaftánnal (bőr v. anyag) 
Szín: fehér       
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GPS utasitások Google Maps-el: 
 

1. Nyisd ki a Google maps app-ot 
2. Nyisd ki a menu-t felső bal oldalon 
3. Kattints az “Offline Maps”-re, aztán a “Select your own Map”-re és végül a “Download”-ra 
4. Ellenőrizd le, hogy az egész Sík Sándor cserkész park és az English Hill State reforestation area le van mentve a 

telefonon.  
 

Kérem küldjetek egy emailt a következő címre: tnadas@gmail.com, amikor készen vagytok a térkép letöltésével, hogy 
utána küldjek GPS pontokat, hogy azokat is előre letölthessétek.  
 

 

2018 Akadályverseny - Cs. III felszerelési lista 

EGYÉNI FELSZERELÉS 

Ruhák Cserkészegyenruha Pályára Tisztálkodás 

□ Zokni (2x) □ Cserkészing 
(Csapatszám, Hungária) 

□ Kulacs □ Szappan, fésű 

□ Alsónemű (2x) □ Cserkésznyakkendő □ Szúnyogírtó □ Törülköző 

□ Póló ing (2x) □ Nyakkendőgyűrű □ Egyéni gyógyszer □ Fogkefe, fogkrém 

□ Meleg pulóver (1x) □ Cserkészöv □ Gyufa, Bicska □ Dezodor 

□ Hosszú újjú ing (1x) □ Barna/zöld rövidnadrág □ Esőkabát, iránytű Egyéb 

□ Hosszúnadrág (1x) □ Barna szoknya □ Ceruza/toll □ Hálózsák 

□ Pizsama (1x) □ Barna/zöld zokni □ Papir notesz □ Gumimatrac 

□ Téli kabát (1x)  □ Hun jelmez □ Párna 

□ Sapka (1x)  □ Szombatra ebéd □ Zseblámpa 

□ Meleg kesztyű (1x)  □ Minimum 1 mobil 
telefon GPS-el 

□ Csajka 

□ Bakancs nem tornacipő!  □  □ Bögre 

   □ Evőeszköz 

 

ŐRSI FELSZERELÉS  

Táborozásra Őrsi elsősegély doboz Pályára 

□ 2+ Ponyva  □ Ragtapaszok különböző méretben és formában □ Őrsi zászló 

□ Balta (1x) □ Tompa hegyű olló □ Kishátizsák 

□ Fűrész (1x) □ Hegyes csipesz (esetleg külön kullancs-csipesz) □  

□ Ásó (1x) □ Fertőtlenítőszer, jód-krém  

□ Gyufa □ Steril géz tekercsben és lapokban  

□  □ Rövid megnyúlású, rugalmas fásli rögzítővel  

□  □ Ragasztószalag  

□  □ Biztosítótűk  

□  □ Gumikesztyűk  

□ Főzés □ Elsősegélykönyv  

 □ Lap a helyi segélyhívószámokkal  

 □ Golyóstoll és papír  

 

mailto:tnadas@gmail.com
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2018 Akadályverseny - Cs. III feladatok 

 

ŐRSI TÁBOR ELŐTTI FELADATOK  

Feladatok Legyetek felkészülve a következők megépítésére  

□ 3 bekezdésből álló 

dolgozat, hogy hogyan 

készültetek az 

akadályversenyre mint 

egy őrs. 

□ Biwak (Bivouac)/Lean-to/emelt alvóhely  

□ Szerszámtartó  

□ Cipőtartó  

□ Őrsi induló □ Kapu  

□ Őrsi csatakiáltás □ Különleges tűzhely főzésre  

□ Előre töltsétek le a GPS 
koórdinátokat a 
megmentett térképbe 

□ Farakás tartó  

□ Konya   

□ Csajka fa  

□  □ Akasztók   

□  □ Lavórtartó  

□  □   

 □   

 

 


