Külföldi Magyar Cserkészszövetség
III. & V. Kerületi Akadályverseny

Akadályverseny Szabályok
VERSENY SZABÁLYOK


Versenyző Őrs – Miből áll egy versenyképes őrs?
a. Egy versenyképes őrs legalább négy cserkészből áll, az őrsvezetővel együtt;
b. Egy versenyképes őrsvezetője az, aki a cserkész év folyamán vezette az őrsöt;
c. Egy versenyképes őrsöt lehet két csapatból összeállitani (szükség esetén);
d. Egy versenyképes őrs nem lehet vegyes (fiú és leány) őrs.



Korhatárok – Mik a különböző táborok korhatárai ?

Alsó korhatár
Átlag kor
Csúcs korhatár

Cserkész 1
10
11
Nincs

Cserkész 2
12
13
Nincs

Cserkész 3
14
16
18

a. Átlag kor – Mindegyik cserkész életkorát figyelembe kell venni (az őrsvezetőét nem).
Lehetséges, hogy van aki idősebb az őrsben, és van aki fiatalabb;
b. Alsó korhatár – Mindenki az őrsben el kell érje az Akadályverseny előtt;
c. Csúcs korhatár – Csak a Cs3 korosztályban van meghatározva, ahol a 18 éven felüliek
csak pontozóként vehetnek részt;


Őrs Érvénytelenítése – Mikor lehet az őrs eredménye érvénytelen (nem helyezhet)?
a. Ha bármelyik őrsvezető vagy őrsi tag nem tartja be a takarodót és kiszökik a sátorból
szombat este;
b. Ha bármelyik őrsvezető vagy őrsi tag alkoholt vagy kábítószert fogyaszt a tábor
folyamán;
c. Ha bármelyik őrsvezető vagy őrsi tag illetlenül viselkedik a tábor folyamán.
d. Ha bármelyik a., b. vagy c. helyzet megtörténne, a csapatparancsnoknak jelentjük és
az Akadályverseny Törzs tanácsával megszab egy megfelelő következményt.



Versenyzési Szabályok Kivételei
a. Ritka kivételek felmerülhetnek, amely esetekben a csapatparancsnok szóljon az
illetékes AKI törzsvezérnek, illetve a pályaparancsnoknak. Esetleges kivételek
esetében az Akadályverseny Törzse dönt és a KMCSSz vezetőségét is bevonhatja a
döntésébe.
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AKADÁLYVERSENY TŐRZS ÉS VEZETŐI MAGATARTÁS
„Az Akadályverseny Törzs célja egy versenyszerű tábort megrendezni a III. és V. kerületek
csapatainak, ahol a résztvevők – az őrsök, a pontozók, és a felnőtt cserkészek, illetve vezetők egy biztonságos, de komoly cserkész táborban vesznek részt, amely minden részt vevőnek egy
életre szoló élményt ad és jó hírünket terjeszti”
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Hivatalos Törvények, illetve Tábori Szabályok
o

o

Amerikai Egyesült Államok Törvényeinek összefoglalása


Alkohol fogyasztása <21 éven aluli személyeknek tilos



Kábítószer fogyasztása tilos

KMCSSz Tábori Szabályainak összefoglalása




Alkohol vagy kábitószer fogyasztása tilos

Esetleges Alkohol vagy Kábitószer Fogyasztása
o

Ha egy cserkész vagy őrsvezető (<18) alkoholt vagy kábitószert fogyaszt,
csapatparancsnokának, a körzeti parancsnoknak, a kerületi parancsnoknak és
szüleinek bejelentjük. A csapatparancsnok és a körzeti parancsnok az Akadályverseny
Törzs segítségével dönt, hogy mi legyen a szabálysértés következménye.

o

Ha egy vezető (>18) alkoholt vagy kábitószert fogyaszt, a csapatparancsnoknak, a
körzeti parancsnoknak, a kerületi parancsnoknak és a szüleinek (<21) bejelentjük.
Következményként, a vezető a következő évi Akadályversenyen semmilyen
beosztásban sem kap meghívást .

o


Bizonyos, illetve komolyabb helyzetekben, még szigorúbb következménye is lehet.

Összefoglaló
o

Az Akadályverseny Törzs (vezetői csoport) foglalkozik az ilyen esetlegesen felmerülő
ügyekkel, ezért bármilyen szabálysértés esetét megosztjuk az Akadályverseny
Törzssel.

o

Az Akadályverseny szabályokat az Akadályverseny Törzs jóváhagyta és a
kivitelezéséért felelős.

o

Az alkohol és kábítószer fogyasztási tilalom minden részt vevő cserkészre és vezetőre
érvényes, akár a Sík Sándor Park területén történik az esetleges fogyasztás, akár a Sík
Sándor Park területén kívül.

o

Mindenki részére vonatkozik a tábori szabályok betartása, hogy egy egészséges,
felelősségteljes, cserkészies légkörben töltsük a hétvégét. Mivel felelősek vagyunk a
ránk bízott cserkészekért, fontos, hogy mindannyian példás magaviseletet mutassunk,
hisz a vezetés elsősorban példa.
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