Fehér koszorú próba

Honfoglaló cserkész

15-16 éves cserkészeknek, második félév

Fontos tudnivaló
• Ne hidd, hogy a morze csak régi és elavult ... még ma is sokszor életet ment.
• A legújabb Airbus A-380 fedélzetén is használják a pilóták a morzét.
• A morze üzenetek leadása és vétele nem fog sikerülni nagy távolságra, ha nem gyakoroltuk először közelre. Akár csak 2 m-re, de egyéb magyarázat nélkül.
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem:
Egy hétig lemondasz valami számodra kedvesről (édesség, TV, mobil).

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Szerszám: Kopjafa vagy csapatoszlop faragása őrsöddel.
Dísztárgyat varrsz, hímzel a csapatnak az őrsöddel.
Jeladás:
Ismerd meg a morze-betűket, és hogy hogyan kell morze-szöveget megfejteni!
Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek
Magyar cserkészet

Ismered a magyar cserkészet történetét.

10

Helyi cserkészet

Ismered a helyi magyar cserkészet történetét
és főbb vezetőit.

6

Helyi magyarság
Vallás

Lelkigyakorlatok
Szentírás

Jellemnevelés
Cserkészies viselkedés:
Előadás

Kötelességtudat
272

Ismered a helyi magyarság történetét.

4

Csendes elmélkedésen veszel részt.

2

Példával elmondod, hogy mi a „megbízhatóság”.

2

Előadást tartasz (őrsödnek, csapatodnak,
tábornak) egy általad választott témáról.

10

Ismered a Biblia felépítését (Ószövetség, Újszövetség, négy evangélista...).

Példával elmondod, hogy mi az
„önmegtartóztatás”.

Példákkal elmondod, hogy mi a kötelességünk a
hazával és a magyarsággal szemben (fogadalom).
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Magyarságismeret
Népdalok

Ismersz 80 népdalt.

10

Versmondás

Szavaltál egy komoly verset (szavalóverseny).

5

Magyar költők
Történelem
Földrajz

Elsősegély
Népi gyógyászat

Ismersz 4 híres költőt és egy-egy művét.

Ismered az 1848-as szabadságharc történetét.
Kisalföld: jellegzetességei, főbb városai stb.

8
6
6

Ismersz házi recepteket (3).

6

Gyógynövények

Ismersz 5 gyógynövényt és alkalmazásukat.

10

GPS

Ismered a GPS működését.

4

Becslést segítő méreteket ismersz (pl. emelet,
ingalengés, fa magassága, focipálya hossza, pénz
mérete stb.).

10

Készítesz 1 nagy tábori építményt (pl. őrsi kaput,
altábori kaput vagy tábori konyhát.).

10

3 fogásos étel tűzön

Készítesz 3-fogásos ételt tűzön vagy gázon.

12

Íjászat

Tudsz íjjal célba lőni.

10

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: ………………………………………………

180

Mentés

Természetismeret

Tájékozódás

„Geocaching”

Becslés

10 alapméret
Táborozás, szerszámok
Tábori építmények
Bivak- (alvóhely)
építés

Tűzrakás, főzés és sütés

Testedzés

Kitartás

Tudod, hogyan kell menteni jégből, tűzből, és ha
valakit áramütés ért.

Eldugsz vagy megkeresel egy tárgyat.

Sátor nélkül kint alszol saját magad építette
alvóhelyedben.

Tudsz 12 percet futni (vagy 900 métert úszni, vagy
25 km-t kerékpározni).
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Cserkészismeretek
Magyar cserkészet: Ismered a magyar cserkészet történetét.
A magyar cserkészet története
- 1910: Első csapatok Magyarországon
- 1912. dec. 28.: Megalakul a Magyar Cserkészszövetség, és megírják a 10 cserkésztörvényt
- 1913: Vági tutajút Kralovántól Komáromig 105 cserkésszel. Tpk: Sík Sándor
- 1919: Megalakulnak az első leánycserkészcsapatok
- 1921: Létrejön a leánycserkészek szövetsége
- 1922-23: 1. magyar főcserkész: gróf Teleki Pál
- 1923-42: 2. magyar főcserkész: gróf Khuen-Héderváry Károly
- 1926: Megyeri Nemzeti Nagytábor 7500 cserkésszel. Tpk.: Sík Sándor
- 1927: Megnyitják a Hárshegy Cserkészparkot.
- 1933: IV. Világdzsembori Gödöllőn. Tpk.: Teleki Pál
- 1939: I. Leánycserkész Világdzsembori (Pax Ting) Gödöllőn.
- 1941: Lord Robert Baden-Powell halála és Teleki Pál halála.
- 1942: 3. magyar főcserkész: vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc. Elhunyt 1980-ban.
- 1945: Megalakulnak az első magyar csapatok a külföldi menekülttáborokban.
- 1948: Magyarországon a kommunisták betiltják a cserkészetet.
- 1950: Megalakul külföldön a Magyar Cserkészszövetség.
- 1951: A magyar cserkészet központja Amerikába kerül.
- 1989: Újraindul a cserkészet Magyarországon.
- 1995: A külföldi magyar cserkészszövetség felveszi a KMCSSZ nevet.
- 1996: Bodnár Gábor halála.
- 2010: 100 éves a magyar cserkészet.
- 2013: Nemzeti Nagytábor Ócsán 4000 cserkésszel. Tpk.: Solymosi Balázs
- 2013: Vági tutajút-emléktúra a Tiszán 180 cserkésszel. Tpk.: Demes Sándor

Helyi magyarság: Ismered a helyi magyarság történetét.

A Helyi Magyarság története
Az a fa, amelynek nincs gyökere, az első szélben kidől. Így van ez az emberrel is. Aki nem ismeri a gyökereit, annak nincs mibe kapaszkodnia. Kutasd fel, hogy a te városodban hogyan
alakult a magyarok élete. Mikor jöttek, mit csináltak, milyen szervezetek voltak, és kik a fő
vezetői, a közösség szervezői.
Helyi cserkészet: Ismered a helyi magyar cserkészet történetét és főbb vezetőit.

A helyi magyar cserkészet története
A cserkészcsapatodnak szintén megvan a maga története. Írd fel, hogy melyik évben lett
alapítva, ki alapította, kik voltak a parancsnokai, és milyen fontos események történtek
benne.
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Vallás
Lelkigyakorlatok: Csendes elmélkedésen veszel részt.
A lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban.
Szentírás: Ismered a Biblia felépítését (Ószövetség,Újszövetség, négy evangélista...).
A Biblia (Szentírás) részei
A biblia szó görögül „könyveket” jelent. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordításra 1590ig kellett várni. Ez Károlyi Gáspár nevéhez fűződik, és Károlyi- vagy vizsolyi biblia néven
ismerjük, mivel Vizsolyban nyomtatták és adták ki először. A Biblia két fő részből áll: az
Ó- és az Újszövetségből.
Ószövetség

Újszövetség

Az Ószövetség a világ teremtésével kezdődik, a zsidó nép történetét tartalmazza, és
Jézus születéséig tart.

Az Újszövetség Jézus születésével kezdődik. Elmeséli Jézus életét és tanítását négy
változatban (Máté, Márk, Lukács, János
evangéliumai), továbbá az apostolok
cselekedeteit, majd az apostolok levelezésével folytatódik. Végül János jelenéseivel záródik, amit látomásos/profétikus
(jövendőmondó) résznek tartanak.

A Biblia minden egyes könyvének van egy rövidítése. Minden egyes könyv fejezetekre van
osztva, és fejezetenként minden vers (szövegrész) meg van számozva. Így bármilyen kiadású egy Biblia, a számozás szerint minden verset meg lehet találni.
Például:
Ter 1,1 azt jelenti: A Teremtés könyve 1. fejezetének 1. verse, ami így szól: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.
Jel 22,21 pedig a Jelenések könyve 22. fejezetének 21. verse, vagyis az utolsó mondat a
Bibliában, ami így szól: Urunk, Jézus kegyelme legyen minden szenttel! Ámen.

Jellemnevelés
Cserkészies viselkedés:

Példával elmondod, hogy mi a „megbízhatóság”.
Példával elmondod, hogy mi az „önmegtartóztatás”.

Cserkészies viselkedés
A tíz cserkésztörvény szerinti életet nevezzük cserkészies életmódnak. Persze a társadalomban és minden országban van egy kialakult kép a cserkészetről, ami viszont nem mindig
egyezik azzal, amit mi szeretnénk.
Nagy hátizsákkal túrázó, jókedvű fiatalok.
Tábortűz mellett részegen éneklő fiatalok.
Katonai egyenruhában menetelő gyerekek.
Vízipipázó, hosszú hajú „virággyerekek”.
Ez csak néhány olyan képzet, ami az emberek fejében kialakult a cserkészekről. Persze van
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más vélemény is, de mi ezektől függetlenül igyekezzünk viselkedésünkkel jó benyomást
kelteni az emberekben. Ez persze főleg akkor fontos, ha egyenruhában vagyunk. Szűkebb
környezetünk akkor is cserkésznek fog látni minket, ha nem vagyunk egyenruhában! Ha
egy fiatal őrsvezető cigarettázik, és trágárul beszél az iskolában, akkor az a cserkészetben
sem tud másképpen viselkedni, illetve nem egyeneslelkű a jelleme.
Beszéljétek meg őrsötökben, hogy mikor viselkedtek cserkésziesen, és mikor nem!
Biztos rengeteg példát tudtok felhozni erre nézve.
Mondj példákat arra, hogy min múlik az, hogy valaki megbízható legyen!
Mit tesz az, aki önmegtartoztatást gyakorol?
Előadás: Előadást tartasz (őrsödnek, csapatodnak, tábornak) egy általad választott témáról.
Kommunikáció (előadás, érvelés, kritika)
Tanulj meg hatásos szónoklatot mondani!
Cserkészként korán megtanulsz fellépni egy csoport előtt. Gondolj a tábortüzekre. Aztán
igyekezz részt venni szavalóversenyen, ünnepi szereplésben, mert itt szokod meg a közönséget.
Előfordulhat, hogy nemcsak egyéneket, hanem egy csoportot kell meggyőznöd valamiről.
Ebben a jó értelemben vett szónoklat segíthet. Íme, néhány jó tanács egy hatásos beszéd,
szónoklat előkészítésére és előadására:
1. Légy meggyőződve a szónoklat által elérni kívánt célod fontosságáról! Becsüld hallgatóságodat, és őszintén akard a javát.
2. Beszéded szerkezete logikailag egységes legyen, lélektanilag világosan építsd fel.
Építs hidat célod, és a hallgatóság lelke közé.
3. Beszéded kidolgozása előtt napokon át gondolkozz, olvass. Gyűjts gondolatokat, érveket, hasonlatokat, példákat, idézeteket.
Beszéded vázának rögzítése előtt nézd át összegyűjtött nyersanyagodat. Válaszd ki belőle azt, amit mondanivalód vázlatába beépíthetsz.
4. Gyakorold mondanivalódat otthon. Használj hozzá órát és tükröt, esetleg kérj meg valakit, hogy hallgasson meg. Rögzítsd beszédedet magnóra és hallgasd meg.
5. Megjelenésed, fellépésed legyen nyugodt és határozott. Előadásod első pillanatától
kezdve nézz állandóan hallgatóid szemébe. Őszintén, saját hangodon, természetesen,
szabadon beszélj, és ne olvasd a szöveget.
Kötelességtudat: Példákkal elmondod, hogy mi a kötelességünk a hazával és a magyarsággal
szemben (fogadalom).

Kötelességtudat
A cserkészfogadalomban minden cserkész megfogadta, hogy híven teljesíti kötelességeit.
Mit takar ez a szó, amit még kimondani is nehéz? Mindenkinek vannak jogai és kötelességei egy országban. Milyen kötelessége van az adófizetés és a katonai kötelezettség mellett
egy férfinak? És egy nőnek? Van egyáltalán kötelességük, vagy csak a cserkészeknek van
kötelességük?
Mi a kötelességünk a hazával és a magyarsággal szemben? Mi a különbség a kettő között?
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Magyarságismeret
Népdalok: Ismersz 80 népdalt. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, például feltünteted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, illetve folytathatod:
Dátum

Népdal

Magyar költők: Ismersz 4 híres költőt és egy-egy művét.
Költők és írók
Mivel a magyar nyelvet kevesen értik a nagyvilágban, így irodalmi alkotásaink nem terjedtek el annyira, mint a magyar zene. Mégis van egy pár mű, amely mindezen nehézség ellenére is világhírű lett. Például Madách Imre Az ember tragédiája című emberiségdrámája.
Az író és a költő között az a különbség, hogy az egyik inkább verseket ír, a másik pedig hosszabb-rövidebb történeteket. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy író ne költhetne verseket
is vagy akár énekszövegeket.
Ady Endre (1877-1919)
- A XX. sz. egyik legjelentősebb magyar költője, a magyar politikai
újságírás egyik legnagyobb alakja.
- Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére
kiterjednek.
- Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai személyiség.
- Stílusának egyik legjellemzőbb vonása a különös jelzők gazdagsága.
- Híres versei: Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar Ugaron, Párisban járt az Ősz, Magyar jakobinus dala, Dózsa György unokája, Sem
utódja, sem boldog őse, A föl-földobott kő
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Arany János (1817-1882)
- Magyar költő, a Kisfaludy Társaság elnöke, a Magyar Tudományos
Akadémia igazgatója és főtitkára.
- Barátság fűzte Petőfi Sándorhoz és családjához.
- A világosi fegyverletétel után egy ideig bujdosni kényszerült,
később tanító is lett.
- Főbb művei: A Toldi-trilógia (Toldi, Toldi estéje, Toldi szerelme),
A walesi bárdok, Szondi két apródja, Buda halála.
József Attila (1905-1937)
- Magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
- Életműve zárt egészet alkot: teljes emberi magatartást, egységes,
befejezett életutat fejez ki klasszikussá érlelt művészi technikával,
nemegyszer a legmagasabb szinten. Ezáltal foglal helyet nemcsak
a magyar, hanem a világirodalom nagyjai közt.
- Látomásos verseket is írt, s halála körülményei sem tisztázottak.
- Szocialista költészete: Döntsd a tőkét, Külvárosi éj, Mama.
- Hazafias költészete: Nem, nem, soha!, A Dunánál.
- Szerelmi költészete: Óda, Nagyon fáj.

Móra Ferenc (1879-1934)
- Író, újságíró, muzeológus, a „tiszteletbeli makai”
- Tanító volt, ill. régészeti ásatásokon ősi lovastemetkezéses sírokat
tárt fel.
- Verseket írogatott, majd ifjúsági könyveket kezdett írni.
- A háborúban haditudósító volt, a katonasorsot életközelből
mutatta be
- Főbb művei: A kincskereső kisködmön, Rab ember fiai, Zengő
ABC, A cinege cipője, Az aranyszőrű bárány.

Petőfi Sándor (1823-1849)
- Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik
legismertebb és legkiemelkedőbb alakja.
- Addig ismeretlen témákat honosított meg költészetünkben: nála
jelenik meg először a családi líra, a szerelmi költeményekben
a hitvesi, házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig
a puszta, a magyar Alföld méltó rajza.
- Stílusát a népiesség jellemzi. Elhagyta a mitológiai elemeket, a
finomkodó körülírásokat.
- Gyalogosan vándorolt Kárpát-medence-szerte, többször megpróbálkozott a színészmesterséggel is mint vándorszínész.
- Mély barátság fűzte Arany Jánoshoz.
- A márciusi ifjak vezéreként az 1848-49-es események egyik főszereplőjévé vált. Megírta és elszavalta a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a
„Nemzeti dalt“, de később fegyverrel is harcolt a szabadságharcban.
1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában.
- A nép a szabadság szimbólumát látta ebben a lángoló ifjúban.
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- Számtalan utca, tér, intézmény és emlékmű őrzi emlékét.
Jelentősebb művei: Nemzeti dal, János Vitéz.
Nemzeti dal (első versszak)
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

„Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig.
Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy
költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet
élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű maradt utána, mely
korfordulót jelentett nemzete irodalmában.”
(Németh G. Béla irodalomtörténész)
Wass Albert (1908-1998)
- Erdélyi magyar író és költő.
- Magyarországon csak halála után fedezték fel mint az erdélyi
magyar irodalom nagy alakját.
- Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg,
korábban itt szinte ismeretlen volt.
- Főbb művei : A funtineli boszorkány, Kard és kasza, Adjátok vissza a hegyeimet! Erdők könyve, Tavak könyve, mesék,
mondák.
- 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt.
- Egyik híres mondása:
„Ne félj, magyar, az ki vagyon veled, ezer veszély közt is bizton
hazavezet, s ha jó az óra, meghallod szavát.
Hazamegyünk! Hazamegyünk!
Ne félj, magyar, az ki vagyon velünk, a bujdosásból majd hazamegyünk. A bujdosásunk véget ér hamar, s szabad lesz végre,
szabad a magyar.”

Mivel oly sok írónk és költőnk van, hogy itt nem lehet mindet felsorolni, további költőket és
írókat találsz a Magyar Irodalmi Lexikonban és az interneten.
Versmondás: Szavaltál egy komoly verset (szavalóverseny).
Történelem: Ismered az 1848-as szabadságharc történetét.
1848–49-es forradalom és szabadságharc
1848. március 15-én kitört a forradalom. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt, Jókai pedig felolvasta a 12 pontot, melyben össze volt foglalva a nemzet kívánsága. Ezt az Országgyűlés el is
fogadta, és új törvényeket fogalmaztak.
A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az
ország választott képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért
tehát független és felelős kormány volt.
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Az utolsó rendi országgyűlés által elfogadott áprilisi törvényeket az uralkodó, V. Ferdinánd
király szentesítette. Ez fordulópontot jelentett a magyar történelemben, az ország gazdasági-politikai kormányzási rendszere óriási változáson ment keresztül. Az áprilisi törvények
alapján Magyarország csaknem független ország lett. Kimondták Magyarország és Erdély
egyesülését.
A jobbágyok ügyével és a nemzetiségekkel azonban nem foglalkoztak. Így sikerült a nemzetiségeket fellázítani a magyarok ellen, és azok el is indultak hadaikkal az ország ellen.
Ferdinánd helyett Metternich kancellár kormányzott, a császár csak az ő bábja volt.
1848 nyarán az udvar elérkezettnek látta az időt, hogy Magyarországon is visszaállítsa teljhatalmát, tehát Magyarországot osztrák tartománnyá süllyessze, és Erdélyt elszakítsa.
Szeptemberben Jellasics horváth bán megtámadta a magyarokat.
1849 tavaszától a „dicsőséges tavaszi hadjárat” sorozatos győzelmekkel indult. Ebben főszerepe volt Görgey Artúr kiváló fiatal hadvezérnek, Bem József lengyel szabadságharcosnak és Gábor Áron híres ágyúöntőnek.
1849-ben Debrecenben kimondták a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztását.
Kossuthot kormányzóvá választották. Kossuth pénzt nyomatott, katonákat toborzott, fegyvert gyártatott.
A bécsi kormány segítséget kért I. Miklós orosz cártól, aki hatalmas seregével (200 000 fő)
leverte a szabadságharcot. Görgey így Világosnál letette a fegyvert.
Haynau tábornok „örökre el akarta venni a magyarok kedvét a szabadságharcoktól”. Véres,
büntető megtorlás következett. Bebörtönzések, kivégzések, bujdosás volt mindazoknak a
sorsa, akik a szabadságharcot támogatták.
1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 13 tábornokát, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt, majd október 25-én Kazinczy Lajost is.
Kossuth külföldre menekült, Széchenyi öngyilkosságot követett el.
Az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének egyik leghíresebb háborús konfliktusa is.
Földrajz: Kisalföld - jellegzetességei, főbb városai stb.

Kisalföld (Dunántúl része)
A Nagyalföld „kistestvére”, síkság.
A Duna két ágra szakad területén: a határolt szigetek neve Szigetköz és Csallóköz.
Mellékfolyók: Rába, Rábca, Marcal, Répce, Fertő-tó.
A Kisalföld nevezetességei: nyugati peremén található a Dévényi-kapu – a Kárpát-medence
nyugati bejárata.
Főbb városai: Győr, Sopron, Pannonhalma, Mosonmagyaróvár.
Főbb termékei: gabona, szarvasmarha, halászat, húsüzemek, malmok.

Elsősegély
Népi gyógyászat: Ismersz házi recepteket (3).
Népi gyógyászat
Számtalan kisebb-nagyobb bajra létezik népi gyógymód is. Ezek igazán praktikus eljárások,
mert a szükséges eszközök minden háztartásban megtalálhatók, és nincs mellékhatásuk:
-

-

Csípéseket ecetes vízzel lehet borogatni. Vigyázz, hogy az ecet fel legyen hígítva, és a
borogatást ne tartsd rajta hosszú ideig, mert kimarhatja a bőrt!
Hólyag ellen jó az útifű (lat. Plantago).
Gyulladásnál használj paradicsomot, attól csillapodik a gyulladás.
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-

-

Magas láznál a lábra langyos borogatást raknak, és a lázat meleg takaró alatt ki kell
izzadni.
Szorulás esetén szilvalevet kell inni.
Hasmenésnél rizst, pirítóst, kemény sajtot, fekete csokit, banánt kell enni, és sok folyadékot inni.
Gyomorrontás esetén egy napig koplalni kell és fekete teát inni.

Mentés: Tudod, hogyan kell menteni jégből, tűzből, és ha valakit áramütés ért.

Mentés vízből, tűzből, jégből, áram alól
Mások mentése mindig nagyon veszélyes! Ha valakit életveszélyes helyzetben látsz, akkor
első dolgod legyen hangosan segítséget hívni, vagy hívni a mentőket mobiltelefonon.
„Hívj segítséget, ne egyedül tedd!”

Vízből mentés
Ha van nálad úszó tárgy vagy úszógumi,
akkor azt dobd be a vízbe.
Az eszméletlen embert „csak” ki kell húzni, bár ez is jó erőnlétet igényel. Viszont
sokkal veszélyesebb, ha valaki pánikban
kapálózik, és netán beléd kapaszkodik. Ha
nem ismersz szabadulási fogásokat, akkor
a legbiztosabb ilyenkor lemerülni. El fog
engedni, mert ösztöne a víz fölé hajtja.
Próbáld meg hátulról megközelíteni, és
fejénél fogva kihúzni.
A legnagyobb veszély a lehűlés és a
levegőhiány, ezért melegen kell tartani,
és szükség esetén mesterséges légzést
alkalmazni.
Jégből mentés
Legnagyobb veszély, hogy alattad is
betörik a jég. Ezért nyújts feléje egy
hosszú rudat, abba kapaszkodva ki tud
jönni, vagy pedig létrán, asztalon, laposan
feküdve közelítsd meg.
Rögtön melegbe kell vinni és melegen
tartani.
Fagyási sérüléseket szenvedni a levegőn
is lehet.
Az elfagyott végtagokat csak lassan
szabad felmelegíteni (pl. hónod alatt).
Történhet langyos vízben vagy puha
ruhában.
Az erős dörzsölés megsértheti a bőrt.
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Mentés tűzből
Ha ég a ruhája, oltsd el a lángot vízzel
vagy pokróccal. A ruhát ne rántsd le, mert
a műszálas ruha ráolvad a bőrre, és a
ruhával együtt a bőrét is lerántod.
Ha tűzön kell átmenned, mert be vagy
zárva, akkor tégy vizes kendőt a szád és
orrod elé.
A föld fölött tisztább a levegő, mint magasabban, mert a füst felfelé száll.
Ha ajtót vagy ablakot nyitsz, számíts arra,
hogy a láng kilobban.

Mentés áram alól
Ha a sérült még áram alatt van, nem
szabad megfogni.
Az áramforrást le kell kapcsolni.
Ha nem megy másképp, egy vastag
könyvre állva egy fabottal kell kiütni/kipiszkálni kezéből a készüléket.
Ezután mesterséges légzést vagy oldalfekvést kell alkalmazni.
Orvoshoz kell vinni, mert az áramütés
belső sérülést is okozhat.

Természetismeret
Gyógynövények: Ismersz 5 gyógynövényt és alkalmazásukat.
Gyógynövények
Útifű
(lándzsás és
kerek útifű)

Csalán
Tea, szirup formában:
torokfájás, köhögés csillapítására, köptetőként
használják baktériumölő,
gyulladáscsökkentő hatása
miatt. Gyerekeknek is
adható.

Külsőleg a népi gyógyászat
bőrsérülésekre, vágott és
gennyes sebekre, nehezen
gyógyuló fekélyekre és vérzéscsillapításra használja.
282

honfoglaló cserkész • Fehér koszorú próba

Teája ízületi betegségek
ellen jó, de erősítő, vizelethajtó, vértisztító is.
A konyhában leveleit
főzelékként, zsenge hajtásait tavaszi levesekben és
salátákban fogyasztják.
Gyökere és levelei vizelethajtó és gyulladáscsökkentő hatásúak. Leveleit
gyakran alkalmazzák
epe- és májbántalmakra is.
A középkorban háborús időkben a kendert
helyettesítették vele,
belőle készítettek fonalat
és szövetet.
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Kakukkfű

Kamilla

A gyógytea fogyasztása
vagy az azzal történő gargarizálás jó gyógyír köhögés,
torokfájás esetén. Kitűnő
étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is.
Emeli az alacsony vérnyomást, külsőleg használva
csillapítja a rovarcsípések
okozta viszketéseket.

Bodza

Pitypang

Levelével és gyökerével
több száz éve kezelik a máj,
epehólyag, vese megbetegedéseit és az ízületi
problémákat.
Virágzás előtti fiatal leveleiből salátát vagy főzeléket
készítenek. Gyökerét
nyersen vajon párolva lehet
fogyasztani, vagy gyors
szárítással (kb. 55°C-on
szárítva) és durvára őrölve
kávépótlóként használják.

Tea formájában a fogíny,
a száj és a torok gyulladásainál hatásos. Enyhíti
a gyomorpanaszokat, a
rosszullétet, a hányingert.
Bőrbetegségeket, pattanást, tályogot, sebeket,
körömágy- gyulladást
kezelnek vele. Szemborogatásra is kiválóan alkalmas. A nőgyógyászatban is
használják. A kamillaolaj
csökkenti az idegességet
a gyermeknél, s jótékony
hatással van a hiperaktív
gyerekekre. A bőr szárazságát, viszketését, gyulladását csökkenti. Jót tesz a
hajnak, mert kifényesíti és
nyugtatja a fejbőrt.

A népi gyógyászatban
a bodza volt „a szegényember patikája”: ennek
főzetével kezelték a
székrekedést, a szemgyulladást, a gümőkórt (TBC),
de használták vértisztítónak, fájdalomcsillapítónak,
hánytatónak, vizelethajtónak, köptetőnek, hámosítónak is. A szárított virágaiból főzött teát meghűléses
betegségek gyógyítására
használják, mivel kiváló
lázcsillapító, izzasztó és
köhögéscsillapító.
Régen fontos festőnövény
is volt, levét a legyek,
egerek távol tartására
szétpermetezték.
Vigyázat: a virágok és
a terméshús kivételével
a növény minden része
mérgező.
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Csipkebogyó Teáját áztatással készítsük!
Sok C-vitamint tartalmaz,
ezért a szervezet ellenállóképességét növeli. Alkalmas
még saláták, gyümölcssaláták ízesítésére, erősíti a
vérerek falát, szilárdítja
a kötőszövetet, fokozza
a szervezet védekezőképességét, a fertőzésekkel,
betegségekkel szemben.
Megelőzésként segíti a
csontok erősödését, szilárdságát és a csontképződést.
Csökkenti a sebek hegesedés utáni nyomait. Napperzselte bőrre, a nátha miatt
fájó orrkörnyéknek, vagy az
apró ráncok kezelésére is
kiválóan alkalmas.

Hársfa

Meghűléses betegségekre, köhögéscsillapításra kiválóan alkalmas,
köptető, nyákoldó hatású.
Serkenti az immunrendszer működését.
Jó idegerősítő és vértisztító hatású.
Tea: 2-3 dl forró vízzel
forrázzunk le 2 teáskanálnyi szárított hársfavirágot, majd 10 perc
elteltével szűrjük le.
Borogatás: 3 dl forró
vízzel forrázzunk le 3 teáskanálnyi virágot, majd
10 perc elteltével szűrjük
le. Naponta kétszer
borogassuk vele a beteg
bőrfelületet, langyosan
használjuk.

Tájékozódás
GPS: Ismered a GPS működését.
Tájékozódás GPS-szel
A GPS-szel való tájékozódásról külön könyvet lehetne írni (írtak is már
sokat).
E műszer lényege, hogy a GPS a műholdak alapján tudja megállapítani,
hogy hol van, és ezt átszámolja a helyi koordinátákra. Ehhez viszont
szükséges, hogy szabad legyen fölötte az égbolt, és legyen benne feltöltött elem is. Ez viszont két hatalmas hátrány számunkra, hisz sokat
járunk erdőben, ahol pont az eget nem lehet látni, másrészt az elemünk
lemerülhet. Ennek ellenére cserkészként is tudni kell a GPS-készülékkel bánni, útvonalat megadni és eltalálni a célhoz.

Indítás:
Kapcsold be a készüléket
Menj vele olyan helyre, ahol látszik az égbolt.
A GPS most megkeresi a műholdakat. Amint talált legalább három műholdat, jelzi, hogy
kész a navigálásra.
Ilyenkor kijelzi, milyen pontossággal tud dolgozni. Ez általában 3-30 m között van.
Ilyenkor látod, hogy milyen magasan vagy, és a helyed koordinátáit is.

Útvonalat megadni:
Az útvonal megadása vagy számítógépen történik, ahol egy programról egyenesen a GPS-be
töltöd a célpontokat, vagy kézzel kell megadnod a pontok koordinátáit.
A koordinátákat (pl. a geocachinghez) megkapod a honlapon. Arra ügyelj, hogy a koordináták helyes formátumban legyenek.
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Egy pontot azonban meg tudsz adni úgy is, hogy a GPS-szel elmész a célhoz, és ott megnyomod a gombot, hogy azt a helyet célpontként tárolja el. Ha most valakinek odaadod a GPS-t,
akkor ő is el tud vele menni a célhoz.

Útvonalkövetés:
Ha megadtad az útvonalat vagy célpontot, akkor beindítod az útvonalkeresést.
Most a GPS elvezet az egyik ponttól a másikig.
Ha a GPS-ben van térkép, akkor téged is úgy vezet el az úton, mint egy autót. Ha viszont
egy egyszerű készülék, akkor csak azt adja meg, hogy légvonalban hol a következő célpont.
Mivel ez légvonalban történik, ez nem éppen a legegyszerűbb. Ezen kívül a GPS csak akkor
tud irányítani, ha mozgásban vagy. A GPS mutatja még, hogy milyen régóta vagy úton (menetidő), jelzi a sebességedet, és hogy milyen messze vagy még a céltól.
A célnál:
Ha megérkeztél a célhoz, akkor nézd meg, milyen pontossággal dolgozik. Ha 6 m-es pontosságot ír, akkor egy 12 m átmérőjű körben kell keresned a célt.
„Geocaching”: Eldugsz vagy megkeresel egy tárgyat.

GPS, geocaching
A portyázásnak vagy kincskeresésnek egy modern változata a geocaching. Lényegében úgy működik, hogy valaki eldug egy dobozt egy
„kinccsel“. A pontos helyét megadja az interneten, tehát mindenki elmehet megkeresni. Különböző fajtái vannak: egyszerű és multi (több
állomással). A játék elsősorban rovereknek, vándorkorosztálynak alkalmas.
1. Az előfeltételek

2. Az előkészületek

- A geocachinghez szükséges, hogy legyen
egy GPS-készüléked.

- Az interneten keress egy geocaching
oldalt, pl.:
www.geocaching.com
www.opencaching.de
- Ott add meg a helyet, ahol ládát akarsz
keresni:
irányítószám vagy városnév
- A gép kiadja a legközelebbi ládákat.
- Általában a következő adatokat is megtalálod:
Honnan kell indulni?
Milyen hosszú a pálya?
Hány állomása van?
Milyen jellegű?
- Ezek közül válaszd ki a megfelelőt.
- Tervezd meg, hogyan tudsz a kiindulópontra eljutni (vonat, bicikli), és mikor
tudtok menni (elég-e egy délután, vagy
kell egy egész nap).

- Ezen koordinátákkal kell az útvonalat
megadnod.

- Ugyanakkor meg kell találnod a célpontokat a GPS segítségével.

- Ismerned kell a helyileg használt koordinátarendszert.
- Tudj bánni az internettel.
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3. A felszerelés
- GPS-készülék és pótelem
- Térkép: Ha régibb GPS-készüléked van,
amin nincs színes térkép, akkor térkép
is kell.
- Kincs (egy kis tárgy, amit csereként
raksz a ládába.)
- Írószer

- Leírás: Nyomtasd ki a leírást az internetről, és vidd magaddal, mert azon
szokták megadni, hogy hogyan lehet
megtalálni a ládát.

- Kiránduláshoz való cserkészfelszerelés, mert sokszor árkon-bokron keresztül
kell átvágni.
5. A láda
Ha megtaláltad, kiveheted belőle a kincset, és belerakhatod helyette azt, amit
te hoztál magaddal. Ha van benne napló,
akkor beírhatod a nevedet és a dátumot,
hogy mikor találtad meg. Utána újra dugd
el jól a ládát ugyanarra a helyre. Ügyelj
arra, hogy közben mások ne lássanak,
nehogy elvigyék a ládát. A láda nagysága
10 mm-től 30 cm-ig bármilyen méretű és
formájú lehet.

4. A keresés
Ha megérkeztél a kiindulóponthoz, nézd
meg, hogy tényleg jó helyen vagy-e? Tehát
kapcsold be a GPS-t, és nézd meg, hogy
a koordináták egyeznek-e a kiindulópont
koordinátáival.
Most a leírás szerint kell haladnod.
Ha vannak közbeeső állomások, akkor
azokat kell előbb megtalálnod, mielőtt
a végcélhoz eljutsz.

Ha a láda közelébe érkezel, akkor
a GPS-en nézd meg, milyen pontossággal
tud dolgozni. Ez általában 3-30 m között
szokott lenni. Sűrű erdőben lehet, hogy
nem is működik. Állj be oda, ahol a GPS
megadta a célpontot, és onnan csigavonalban menj kifelé.

A láda általában jól el van dugva, hogy
mások ne találják meg. Legtöbbször még
egy vízhatlan zsákba is beleteszik.

6. Szabályok
1. Ne menj magánterületre!
2. Keresés közben ne rongáld a természetet!
3. Szedd össze útközben a szemetet!
4. Ne áruld el a láda helyét másoknak!
5. A légvonal nem mindig a leggyorsabb
út!
6. Ne rongáld az állomásokat, jeleket!

GPS helyett használhatsz koordinátahálós térképet és iránytűt is!

Becslés
10 alapméretek: Becslést segítő méreteket ismersz (pl. emelet, ingalengés, fa magassága,
focipálya hossza, pénz mérete stb.).
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Alapméretek (fontos méretek, magasságok)
Honfoglaló
Dátum
A. Testmagasság és testsúly
B. 1 m vagy 1 yd testeden
C. Térdmagasság
D. Karhossz

E. Alsókarhossz
F. Lépéshossz

G. Hány lépés 10 m vagy 10 yd
H. Karfesztáv
I. Láb

J. Nagyarasz

K. Hüvelykujj
L. Kisarasz

M. Kézszélesség/10 cm testeden

Az önméreteiden kívül vannak alapméretek, melyek segítenek megbecsülni, illetve lemérni
tárgyakat. Így nagyon gyorsan nagyon pontos becsléseket tudsz elvégezni.
Úszómedencék hossza

16,6 m , 20 m , 25 m , 50 m

25 yd

Kockás papír

4 mm (ritkábban 5 mm)

0,25 inch

Focipálya hossza

DIN A4-es papír (ISO)

Műanyag üdítős flakonok
Dobozos tej, innivaló
1 tábla csokoládé
1 felnőtt ember

100 m

210 x 297 mm

1 liter vagy 1,5 liter
1 liter = 1 kg
100 g

80 kg és 180 cm magas

(football) 110 yd

US levél (ANSI) 8.5” x 11”
1 gallon = 8.3 font

180 font, 5’10” magas

A magasságbecsléshez is vannak alapméretek, melyek segítenek.
Ember

175 cm

családi ház

8-10 m

Emelet, régi városi házakban

4m

magas fenyőfák

40 m

Őrsi bot

1 emelet

Nagy kamion

2m

2,5 m (10 láb)
4m

gyümölcsfa
lombos fa

rádiótorony

10-15 m
30 m

100 m-250 m

Sokszor szeretnénk tudni, milyen magas egy fa, vagy pózna. Ennek a kiszámolására több
módszer is létezik.
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Összehasonlítás

Favágó módszer

Állíts valakit a megmérendő házfal vagy
fa mellé. Számold meg, hányszor tudod őt
egymásra állítani. Ezt az értéket szorozd
meg a személy magasságával. Ez persze
csak akkor működik, ha elég messze vagy
tőle.
Példa: 8 x 1,60 m = 12,8 m

A favágók egy botot fognak a kezükbe és
kinyújtott karral bemérik a fa alját
(a kezednek kell ott lennie) és tetejét
(a bot vége). Ha szükséges, lejjebb
csúsztatják a botot, amíg a fa teteje a bot
végével azonos magasságú. Aztán elfordítják és megnézik, hova esik a fa teteje a
bot végéhez képest a földön. Ezt a helyet
megjegyzik, és a fától lépésekkel lemérik.

Táborozás, szerszámok

Tábori építmények: Készítesz 1 nagy tábori építményt (pl. őrsi kaput, altábori kaput vagy
tábori konyhát).
Nagyobb tábori építmények
Ezek általában nem csak nagyobbak és időigényesebbek, de több ember és több erő is kell
megépítésükhöz. Komolyabb építményekhez még tervrajzot is kell készíteni, és esetleg még
olyan szerszámokra is szükség lehet, amik nem tartoznak egy őrs alapfelszereléséhez: kézi
fúró, vízmérték, véső, húzókés, csigák, gurigák stb.
Táborkapu

1. Készíts két V-alakú lábat. Ehhez
használd a ferde keresztkötést. Ügyelj
arra, hogy a két láb egyforma legyen.
2. Felállításnál döntsd össze a két lábat.
3. Most valakinek fel kell mászni, és
összekötni.
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Ezt a kaput a spárgadísz teszi különössé.
Próbáld ki, mert nem nehéz, mégis mutatós. Itt is fontos, hogy pontosan dolgozz.
Persze bármilyen kaput ki lehet így
díszíteni.

Figyelem! A tábori építményeket tábor után le szoktuk bontani. A fákat és deszkákat lehetőleg száraz helyen tároljátok. Ha száraz hely nincs, akkor legalább a fáknak támasztva
rakjátok gúlába. Nagy gerendák alá meg tegyetek vastagabb karókat, és úgy fektessétek le,
hogy ne érjenek a földhöz. Ilyenkor nem rohad el, még sokáig tudjátok majd használni, és
nem kell újabb fákat kivágni.
Torony és bástya építése

A legnagyobb élmény egy őrsnek, ha tud magának egy saját várat építeni. Itt lerajzoltunk egy alaptornyot, ami a vár alapja. Ehhez aztán bármit hozzá lehet építeni: kapu,
hinta, torony, ezeket híddal összekötni stb.
1. Készítsd elő az összes faanyagot.
2. Fektess le egy ponyvát, vagy jelölj be egy 160x160 cm-es négyszöget. A négy sarkában ássatok félméteres lyukakat.
3. Ha a négy oszlopot beraktad, 50 cm-es magasságban kösd össze őket. Ezután a felső tartókat kösd oda. Most valakinek egy kicsit messzebbről meg kell néznie, hogy
egyenes legyen. Ezt ferde rudakkal lehet beállítani.
4. Nagyon fontos, hogy a ferde rudakat (andráskereszt) ne felejtsd ki.
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A nagy építményeket erős kötéllel kell kifeszíteni. Ezért sokszor nem elég egy egyszerű
cövek. Verj be egy kb. 1 m hosszú karót. Ezt a karót kösd egy másik, kicsit rövidebb cövekhez. Fontos, hogy a kötél közöttük jó feszes legyen. Ezt úgy csináld, hogy egy bottal tekerve
feszítsd ki a kötelet.
Emeletes sátorozás

Domboldalban is lehet táborozni, amint
a rajz is mutatja. Csak elég faanyag és
deszka kell hozzá. Mielőtt építeni kezded,
mérd meg a sátor alapját, nehogy kicsi
legyen az emelvény.
Mivel elég nagy súly lesz az első gerendán, jobb, ha egy oszloppal alátámasztod.
Sokkal egyszerűbb és stabilabb továbbá,
ha legalább egy élő fa is be van építve.

Tábori konyha

Külön kihívás az egész sátrat egy emeletre építeni, viszont nagyon látványos
és praktikus is. A sátor alatt elfér az őrsi
sarok vagy ebédlő.
Lehetőleg két élő fa legyen beépítve.
A nagy súly miatt itt is fontos erős köteleket használni, és lehetőleg oszloppal
alátámasztani. Az építést megkönnyíti, ha
térdmagasságban két segédgerendát felkötsz, amire rá tudsz állni. Ezeket később
padként is használhatod.
Konyha
Kisebb táborban elég egy egyszerű
konyha. Ehhez kell egy tűzhely, egy
víztartály és egy asztal, melyen
dolgoztok.
A tűzhely alá kell egy kb. 20 cm
magas földkupac, hogy ne égjen át
a fa.
A konyha fölé feszítsetek ponyvát,
hogy esőben is legyen meleg étel.
Asztal
Asztal készítéséhez deszkákat
használj, ne rudakat. Ezeket nem
kell egyenként odakötni, hanem
a spárga két végét párhuzamosan
vezetve kötöd le a deszkákat, végül
pedig szorosan egymáshoz tolod
őket.
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További építmények, melyeket magatok is megtervezhettek:
- meleg vizes zuhanyzó,
- tábori zászlórúd,
- ebédlő,
- hidak, hinták, nagy sátor több ponyvából.
Különleges építmények: korona, rakéta, vízi csúszda, szekér, katapult stb.

Bivak- (alvóhely) építés: Sátor nélkül kint alszol saját magad építette alvóhelyedben.
Bivak (menedék)
Bivaknak nevezik azt az építményt, amit sátor híján építesz magadnak éjszakai menedéknek. A környezet adottságainak és a terepviszonyoknak megfelelően több fajtája is van a
bivaknak. Ha bivakolni készülsz, akkor célszerű, ha van a hálózsákodhoz egy külső huzat.
Persze egy egyszerű ponyva is praktikus lehet. Az alábbiakban lerajzoltunk neked pár ötletet.

Javaslat:
Kényelmesebben fekszel, ha a csípőd alá ásol egy mélyedést. A ruhádat szépen összehajtva
tedd be a hálózsákba a lábadhoz. Így reggel meleg ruhába bújhatsz, és éjszaka is melegít.

Kerüld a nagy réteket, mert ott reggel sok harmat szokott lenni. Jobban jársz, ha a fák alatt
vackolsz be, mert nem csak száraz, és viszonylag véd az esőtől, hanem a föld levelekkel van
borítva és puha. Eső esetén egy kis árokkal vezetheted el a vizet, a hideg ellen pedig rakhatsz tüzet. Csak arra vigyázz, hogy a szikrák ne égessék ki a ruhádat vagy a hálózsákodat,
és erdőtüzet se okozz!
A bivakra is érvényes az, amit a táborhelyekről leírtunk. Folyómederben, víztárolókban
nem szabad aludni. Ugyanúgy kerüld a sziklafal alját és tetejét.
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Tűzrakás, főzés és sütés
3 fogásos étel tűzön: Készítesz 3-fogásos ételt tűzön vagy gázon.
Főzési alapismeretek
Rántás:
- A szükséges zsiradékot (olajat) tiszta edénybe tesszük, és ha már forrósodni kezd, beleszórjuk a lisztet. Folytonos keverés mellett világos zsemleszínűre pirítjuk.
- A tűzről levéve pirospaprikát keverünk bele. Fontos, hogy elegendő mennyiségű hideg vízzel eresszük fel. Gyorsan csomómentesre keverjük, és beleöntjük az előzőleg puhára főzött
levesbe/főzelékbe.
- Ezt használjuk egyes főzelékek (pl. kelkáposzta, szárazbab) és tejfölös levesek besűrítésére.
- Ha véletlenül mégis csomósra sikerülne, akkor a tésztaszűrőn átöntve, a csomókat fakanállal elnyomkodva egy másik edényben főzzük fel újra.
Habarás:
- Tejfölben elkeverjük a lisztet, de olyan arányban, hogy könnyen keverhető maradjon. Ezt
folytonos keverés mellett a forrásban lévő levesbe/főzelékbe beleöntjük. Vigyázat! Utána
már nem szabad tovább főzni, hanem csak „felrottyantani”, mert a tejföl kicsapódik a tetején, és nem lesz krémszerű a lé.
- Olyankor is használjuk, amikor az ételt elsóztuk, vagy túl híg lett a főzelékünk.
Párolás (dinsztelés):
- Zöldségfélét vagy húst forró olajban pár percig megforgatunk, majd a saját levében, vagy
kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk.

Ízesítés:
- A magyar konyha jellegzetes fűszerei: őrölt pirospaprika, bors, só, fokhagyma, hagyma,
majoránna, kömény, petrezselyemzöld, paprika, paradicsom.
- Természetesen ízlésünknek és a körülményeknek megfelelően fűszerezzünk.

Testedzés
Íjászat: Tudsz íjjal célba lőni.
Íjászat A magyaroknak régi hagyománya az íjászat. Híres a magyar visszacsapó íj, de a magyarok ismertek a lovasíjászatukról is. A portyázások idején az emberek azt hitték, hogy a
magyarok a lovukkal össze vannak nőve, és így imádkoztak: „A magyarok nyilaitól ments
meg, Urunk, minket!”
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A visszacsapó íj
A Nyugvó állapotban
B Felajzott íj
C Kifeszített íj
1 Markolat
2 Karok
3 Íjvégek
4 Húr vagy ideg, füllel minden végen
A nyílvessző
A nyílvessző hegye vasból van, és a végén három toll található. Az egyik toll más színű, ezt nevezik vezértollnak,
és ez mindig az íjjal ellenkező irányba néz.
A nyilakat tegezben tartották, melyet a hátukon vagy
az övükön hordtak. A nyíl olyan hosszú legyen, hogy a
kifeszített íjnál 5 cm-rel túllógjon.

Felajzás
A visszacsapó íjakat úgy tudod felajzani, hogy az íjvég
hajlatát a sípcsontodhoz teszed, és a másik lábaddal
belépsz az íjba.
Így könnyen meg tudod hajlítani, és a húrt beakasztani.
A lövés
- A célnak oldalt állsz
- Lábad vállszélességben
- A nyilat berakod az íjba, és két ujjal megfogod
- A karodat az íjjal kinyújtod
- A húrt a nyíllal kifeszíted
- A könyököd legyen egyenes
- A lövésnél csak a húrt engeded el
A céltábla
5 körből áll, és minden kör két részből
Pontozás:
Sárga 10/9 pont
Piros 8/7 pont
Kék 6/5 pont
Fekete 4/3 pont
Fehér 2/1 pont
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Kitartás: Tudsz 12 percet futni (vagy 900 métert úszni, vagy 25 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Űszás

Kerékpározás

Piros koszorú próba

11 perc

800 m

20 km

Zöld koszorú próba

15 perc

1000 m

30 km

Honfoglaló (15-16 éves):

Fehér koszorú próba
Koszorú próba
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12 perc
20 perc

900 m

1200 m
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