
MI IS 
TULAJDONKÉPPEN 

AZ AKADÁLYVERSENY? 



1. Mi az akadályverseny? 
 

2. Miért menjen gyermekem? 
Mit kap belőle? 
 

3. Miből áll? Hogy néz ki? 
 

4. Hogy készülhet rá 
gyermekem? 



Mi az akadályverseny? 

•Cserkész őrsök más városok cserkészeivel  
versenyeznek cserkésztudásból, összmunkából 



Mi az akadályverseny? 

• Táborozás a Sik Sándor vagy Hárshegy cserkészparkban 



Mi az akadályverseny? 

•Más városok magyar cserkészeivel találkoznak: 
(Boston, Buffalo, Cleveland, Garfield, Hamilton, Montreal, 
New Brunswick, New York, Ottawa, Toronto, Wallingford, 
Washington) 



Mi az akadályverseny? 

• Őrsi társaival végig gyalogol egy kb 4-5 órás utat, amelyen különböző 
állomásokon olyan feladatokat kell megoldaniuk, amelyet csak 
együttműködéssel lehet megoldani, pl. csomózás, elsősegély, népdal, stb. 



Mi az akadályverseny? 

 

•NEM egyéni teljesitmény, hanem csoportos 



Miért menjen gyermekem? 

•Más városok magyar cserkészeivel találkozik – 
látja, más is ezzel tölti szabadidejét, másnak is 
fontos magyarsága 



Miért menjen gyermekem? 

•Magabiztosabb, talpraesettebb, 
rugalmasabb lesz, új 
környezetben feltalálja magát 
• (eső, áthidalható nehézség, stb) 



Miért menjen gyermekem? 

•Versenyezni – összeméri tudását másokkal 
• cél és teljesítmény 



Miért menjen gyermekem? 

Saját őrse szorosabban összekovácsolódik – együtt 
legyőztek egy akadályt 



Miért menjen gyermekem? 

Később munkahelyen, egyetemi 
felvételinél ez előnyére válik: tud 
másokkal együttműködni 



Miért menjen gyermekem? 

Nincs helikopter szülő, se hókotró 
szülő, hanem magára van a 
gyermek utalva, ami 
magabiztosságát és 
döntőképességét fejleszti 



•Cserkész I 
10-12 éveseknek 

 

•Cserkész II 
12-14 éveseknek 

 

•Cserkész III 
14-18 éveseknek 



Múlt évek témái 



Miből áll az akadályverseny? 
 

Hogy néz ki? 



ÉRKEZÉS 

 

•Péntek este, éjjel, vagy 
szombat reggel 

•Barakban ideiglenesen 
megalszanak csapatonként 
(városonként) 



TÁBORVERÉS 

•Korosztály szerint: sátrakat felverni, elhelyezkedni 



ZÁSZLÓFELVONÁS 

•Nyitó jelenet: beindul 
a történelmi keret 

•Átélnek egy 
történelmi korszakot... 

• ...azaz be vannak 
rántva a mesébe 



AKADÁLYPÁLYA 
•Kezdő foglalkozás 
 
 

                              Pálya 

 
 

                                    Végső foglalkozás 



AKADÁLYPÁLYA 

•Pálya = erdőn, mezőn, ösvényen át 

  = különböző helyeken megállnak (állomások) 

  és feladatokat végeznek 



ÁLLOMÁSOK 
•Például: 

Egy házaspárral 
találkoznak, akik 
kétségbe vannak 
esve: a vak férjnek 
és a süket 
asszonynak kell 
segítség sátrat verni 
és tüzet rakni 

Például: 
Megsebesült a csatában 3 vitéz, őket ápolni 
kell, és közben a térképen kitalálni, hol van az 
őrs, merre kell menniük tovább 



VACSORA 

 
•Korosztályonként központi konyhától vagy 
őrsileg főznek kinti tűzön 



TÁBORTŰZ 
•Összejön 250-300 

cserkész, egy tűz körül, 
népdalokat énekelnek, 
jelenetekben 
szerepelnek 
 
•Néha tábortűz után éjjeli 

program/játék is van 
(korosztálytól függően) 



PONTOZÁS SZEMSZÖGE 
Cserkészversenyt hangsúlyozzuk - A gyakorlati 
cserkésztudást legjobban alkalmazó őrsök fognak 
legmagasabb helyezést elérni.  Mindegyik pálya úgy fog 
pontozni, hogy a végső összeg: 
•60% cserkésztudás 
•35% egyéb (kerettörténet, magyar beszéd, őrsi 

összmunka, stb.) 
•  5% népdal  
 



VASÁRNAP 

 

•Ébresztő, mosakodás, 
reggeli 
(korosztályonként), 
táborbontás 



MISE / ISTENTISZTELET 

 

•Fenyőkatedrálisban 



ZÁSZLÓLEVONÁS 

 

•Eredményhirdetés, díjkiosztás 

•Szendvicsosztás 

•Búcsúzás 

•Hazaindulás 



NAPTÁR 
Hogyan készüljünk? 

 

1. Tegyük a dátumot most naptárunkra: 

  2020. május 22-24 

2. Járjon gyermekünk rendszeresen cserkészetre 



1. Mi az akadályverseny? 

...egy cserkészverseny 
 

2. Miért menjen gyermekem? Mit kap belőle? 

...magabiztosságot, együttműködési jártasságot 
 

3. Miből áll? Hogy néz ki? 

...táborozás, egy pályán végigmenni, élmény 
 

4. Hogy készülhet rá gyermekem? 

 ...járjon rendszeresen cserkészetre 


