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1. Indulás 15 percenként az iskolából. Indító: 1........
A gyerekek induláskor kapják meg a térképet és a parancsot.
8,OO: 5.A
8,15 5.B
8,3O 5.C
8,45 5.D
9,OO: 6.A
9,15 6.B 9,3O 6.C
9,45 6.D
1O,OO 7.A
1O,15 7.B 1O,3O 7.C 1O,45 7.D
11,OO "
11,15 "
11,3O 8.A 11,45 8.B
12,OO 8. C
12,15 8.D
Az indító hangsúlyozza, hogy a terepen katonásdit kell játszani, tehát attól a
csapattól, amely - Szevasztok, mit kell itt csinálni - felkiáltással jelenik meg,
pontot vonnak le az állomásvezetők.
A melyik csapat két percnél nagyobb késéssel jelenik meg az indítóhelyen, kizárja
magát a versenyből. Ha technikai okok miatt egy csapat késve indul, akkor a többit
15 perces követési időkkel kell indítani.
Kellékek: Nyílt parancsok, térképek.
2. Támadás a torony ellen!
Cél: A térképen jelzett útvonalon hangtalanul bejutni a toronyba. Az egyik
állomásvezető a gátnál várja az érkező csapatot, átadja nekik a térképet,
elmagyarázza az útvonalat, felhívja a figyelmüket, hogy ha az őr álljt kiált,
mindenkinek meg kell állni, másképp nulla pontot kapnak " majd a támadókkal
együtt halad, persze nem mászik le a pincébe, hanem a felső ajtón megy be. A
másik állomásvezető az emeleten ül egy széken, a szoba közepén. Innen figyeli a
csapatok közeledését. Amikor a csapat eltűnik a torony mögött, nem megy oda az
ablakhoz, nem hajol ki, csak a zajokra figyel. Ha zajt hall, lekiált: Állj! Ekkor a
kísérő állomásvezető megnézi hány pontnál jár az első, és hánynál az utolsó
gyerek. A kapott pontszám a kettő középértéke. Ha az állj után tovább mozognak a
résztvevők, a pontszám: 0.
A mérés után mindenki felmegy az emeletre, innen kislabdával célba dobnak egy
nagy drótvázas zsákra. A pontozólapra bekerül a találatok száma. Ezeket az
utólagos értékeléskor a létszámnak megfelelően arányosítjuk.
3. Mi ez a szó?
A gyerekek kapnak egy halom betűt, amelyekből az egyik akadály nevét rakhatják
ki. Minden betűt egy gyereknek kell megfognia. A betűjüket a mellükhöz szorítják,
és sorba állnak. A többiek próbálják őket helyes sorrendbe állítani, illetve maguk is
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igyekeznek kitalálni valami értelmes szót. A szót úgy kell kirakniuk, hogy
felsorakoznak egymás mellé. A kézbevett betűt már nem tehetik le, nem rakhatják
ki pl. a füvön a szavakat. Az állomásvezető az időt méri, utólag kapnak pontot, a
sorrendnek megfelelően. A Szót az állomásvezető reggel kapja meg borítékban.
Kellékek: Betűtáblák, stopper.
4. Átkelés a pallón.
Egyszerű ügyességi feladat. A kis csatorna fölött átvetünk egy pallót. Ezen kelnek
át a csapatok. Ahányan nem mennek át, annyi hibapont. / Végén arányosítva./
5. Csiga átkelés /15 perc / Szávai István, négy katona / Csiga, kötelek, nagy és kis
létra, cövekek, balta, fűrész, nagykalapács, spárgák, visszahúzó kötél,
kötélfeszítők.
Szerelés sorrendje:
Letekerjük a drótköteleket a farúdról.
A rövid tartókötelet átvetjük a fán, beakasztjuk a kötélfeszítő szűkebb kampóját.
Valaki átevez a folyón, viszi a két rövid kötelet a két kisebb kötélfeszítőt, és a
visszahúzó kötél végét. (Esetleg átdobjuk gyakorló gránáttal.) Az átkelt ember
áthúzza a
drótkötelet. A
visszahúzó
zsinórt
visszadobja a
gránáttal. Felteszi
a fára a rövid
kötelet,
beakasztja a
kitekert
kötélfeszítőt,
ráakasztja a
hosszú kötelet.
Most az innenső
végén a
Ábra AItt az eredetiben szerelési rajzok vannak.
kötélvégre
ráfűzzük a csigát,
(az ülőfa már rajta van) ketten megfeszítik a hosszú kötelet, és a végét beakasztjuk
a kitekert kötélfeszítőbe. Csőfogóval megfogjuk a kötélfeszítő külső kampóját, és
megfeszítjük a kötelet.
Az ülőfa kötele olyan hosszú legyen, hogy ne lehessen elérni róla a kötélpályát.
(Le ne vágja a csiga az elényúló kéz ujjait!)

A próbaátkelés után esetleg módosítunk a túloldali felfüggesztési pont magasságán.
Ehhez persze ki kell lazítani a lakatot, elölről kell kezdeni az egész feszítést.
6 Íjászat. Márki Gábor / 15 perc
Annyi pont, ahány találat.
7.. Átkelés a kötélhídon / 5 - 1O perc /Szávai István /
Kötéllétra, két felső kapaszkodó kötél,/ a kettő méterenként összekötve/ 8 db
oldalirányú feszítő kötél, ezekhez cövekek.
Pontozás: annyi pont levonás, ahányan körbemennek. /A lovarda felőli hídon./
Szerelés:
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Kitekerjük, a hidat, merőlegesen a partra, az átkelés helyétől indítva. Nem mindegy
melyik vége kerül a túlsó partra.
A feliratok igazítanak útba.
Két ember a csigaátkelésnél
átcsónakázik a folyón. (A
csónakot zsínórral
visszahúzzuk.) Gránáttal
átdobjuk a hegymászó kötelet.
A híd innenső végét rögzítjük,
majd a kötéllel áthúzzuk a vízen
a hidat. A kötélvégeket
ideiglenesen a túloldali fa köré
tekerik, megkötik, megfeszítik a
kapaszkodóköteleket, majd
kialakítják a tartó drótkötelek hurkait a bilincsekkel. A hidat a drótkötelek tartják,
megfeszítésük a csigapályához hasonlóan történik.
Végül fákhoz, cövekekhez rögzítjük az oldalsó lengéseket csillapító köteleket.
Szereli: Szávai, és három segítő
8. Akadálypálya.
Egy gerinckötélre, vagy mászórúdra medicinlabdákat függesztünk,
spárgakosárban. Alatta futófolyosót jelölünk ki. Az állomásvezető végigmegy a
pályán, a labdákat két oldalra kilendíti. Amint meglendítette az utolsó labdát,
kezdődhet a csapat átkelése. Akit egy labda eltalál, kilép a pályáról. Az a találat,
amit az akadályvezető annak ítél, tehát ha a labda ténylegesen eltért az ütközés
következtében
eredeti pályájától.
Csalás esetén O
pont. Az
akadályvezető
méri az áthaladás
idejét. A lapra a
hibapontok és az
áthaladási idő
kerül. Mindkettőt
átlagoljuk utólag,
a létszámnak
megfelelően.

A hibátlan átkelés a lénye, az idő csak pontegyenlőség esetén dönt. Az egyik
állomásvezető a megálló labdákat folyton továbblendíti, de nem téríti ki őket a
merőleges lengés irányából, tehát nem célozza az átfutókat.
Kellékek.
Gerinckötél / Rúd; függesztőkötelek, spárgakosarak, medicinlabdák.
1O. Visszaérkezés, menetlap leadása.
Ha a pontok között feltűnő aránytalanság mutatkozik, pl. a kislabdánál 3O - 4O
pontokat érnek el a csapatok, akkor ezeket a pontszámokat minden csapatnál
felezzük, negyedeljük... stb., hogy az egyes akadályok egyenlő súllyal bírjanak.
Másnap eredményhirdetés.
Felelősök:
Rávai Anikó: Állomásvezetők felkérése, ebéd rendjének megszervezése, ifik
beszervezése, kiszállítás megszervezése. Kellékek elkészíttetése, értékelés.
Márki Gábor: csiga szerelése.
Szávai István: nyomtatványok, akadályvezetők felkészítése, kötélhíd szerelése,
Útjelzők kihelyezése, értékelés.
A katonák 7.00-kor indulnak ki az akadályokhoz. A csigaátkelésnél Márki, a
téglavárnál Rávai, a pallónál, függőhídnál, akadálypályánál Szávai végzi a
betanítást. /Szávai az első osztállyal végigmegy az állomásokon a pallóátkeléstől
az akadálypályáig. / Az állomások személyzete 7,45-kor indul ki a terepre. A
csigahíd személyzete, valamint Zoli és Szávai 5,45-kor érkezik, 6,00-kor indul ki
szerelni.
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Az osztályok menetlevele
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Nyílt parancs!
Katonák!

Harcra fel!
Térjetek meg pajzzsal vagy pajzson!!
Az első feladat a téglatorony hangtalan megközelítése lesz. A csapatok csendben
haladjanak végig a jelzett útvonalon, majd a gátra érve kövessék az állomásvezető
utasításait!
Hátulról, a gát felől közelítsétek meg néma csendben a tornyot. A gát mögött
egyik felderítő tisztünk vár rátok, tőle kapjátok meg a torony térképét, amely
feltünteti az egyetlen aknamentes útvonalat.
2. Legyetek ügyesek, találékonyak!
3. Legyetek bátrak.
4. Még bátrabbak!
5. Találjatok célba!
6. Mindenkit visszavárunk!
7. Türelem és gyorsaság!
A hadiösvényen nagy zajjal közlekedő vagy szemetet eldobáló osztályoktól
büntetőpontokat vonunk le.
Az állomásvezetőknél a csapatok katonásan jelentkezzenek, a megközelítés
történhet egysoros vonalban, menetoszlopban vagy egyéb rendezett alakzatban.
Az első akadálynál halkan jelentkezzetek!
Az állomásvezetők megszólítása: Őrmester, ellentengernagy, főstrázsamester, stb.
úr! A fokozatokat Ti adományozhatjátok.
A jelentkezés szövege szabadon választható, de katonás legyen!
/ Hogy mi a katonás? Ezt nektek kell eldönteni! /
/Segédvicc: Ami szögletes gurítjuk, ami kerek visszük. Nem célszerű, nem ésszerű,
de roppant katonás!/
A katonás megjelenésért plusz 1 pont jár.
Kékfogú Harald
főparancsnok
(Az akadályok állandóan változnak, négy évente ismétlődnek, mivel az alsós
osztályok külön rendezik a saját versenyüket.)
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