MHKHSZ GYALOGSÁGI ALAKI MINŐSÍTŐ FELADATSOR
20x40 négyszög, a sarkokon lévő betűk (K, H, F, M) a saroktól 5 m-re vannak.
Bíró: ..................................................................
Egyesület neve:.........................................................................................................................................................

1

A-K-E

Bevonulás.
Állomány megnevezése: „Raj”
Alakzat: „Oszlop”
Oszlop megállítása az „E” ponttal szemben,
attól 6 méterre.
„Menet! Irány utánam! Raj in-dulj!”
„Raj! Állj!”

2x

„Balra át!”
„Iga-zodj!”
„Vi-gyázz!”

2

E

3

E

4

E

E

Fogadás.
A szemlét tartó „S” pontból „E” pont felé
érkezik. Fogadás, jelentéstétel. A szemlét
tartó elrendeli a feladat végrehajtását.
„Raj! Puskával tiszte-legj! Jobbra nézz!”
„Váll-ra!”
Sorakozó.
„Futás! Irány a „B” pont!”
„Raj! Oszolj!”
Parancsnok „E” pontnál, arccal „H” pont felé.
„Raj! Futásban Sorakozó!”

3x

Testfordulatok, igazodások.
„Balra-át!”
„Iga-zodj!”
„Vi-gyázz!”

1x

„Hátra arc!”
„Hátra arc!”

1x

„Pihenj!”
„Vi-gyázz!”

2x

1x

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Feladat

Képviselt korszak: 2. világháború

Szorzó

Gyalogosok száma: .......... fő

5

E

„Térdre!”
„Fel!”

1x

E

„Iga-zodj!”
„Vi-gyázz!”

1x

E

Fegyverfogások.
„Súly-ba!”
„Láb-hoz!”
„Szuronyt fel!”

2x

„Súly-ba!”
„Váll-ra!”
„Puskával tiszte-legj!”
„Váll-ra!”

2x

„Láb-hoz!”
„Pihenj!”
„Vi-gyázz!”
„Váll-ra!”

2x

„Szuronyt szegezz!”
„Váll-ra!”
„Láb-hoz!”
„Szuronyt le!”
„Váll-ra!”

2x

„Jobbra át!”
„Iga-zodj!”
„Vi-gyázz!”

2x

E

6

E-H-M- A menet, kanyarodások.
R-X
„Oszlopban”
Parancsnok az él elé áll 5 méterre.
„Menet! Irány utánam! Raj in-dulj!”
„Raj! Állj!”

2x

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

Parancsnok kilép az alakzatból.
„Menet! Irány az „A” pont! Raj in-dulj!”
„Irány jobbra!”
„Irány jobbra!”

2x

„Balra vissza-kozz!”

3x

„Vonalban”
„Menet! Irány az „E” pont! Raj in-dulj!”
„Raj! Állj!”

3x

E

„Raj! Egy lépést előre lépj!”
„Raj! Egy lépést hátra lépj!”
„Raj! Két lépést előre lépj!”

2x

E

„Jobbra át!”
„Iga-zodj!”
„Vi-gyázz!”

1x

Parancsnok az él elé áll 5 méterre.
„Menet! Irány utánam! Raj indulj!”
„Raj! Állj!”

2x

X

„Balra át!”
„Iga-zodj!”
„Vi-gyázz!”
„Láb-hoz!”
„Pihenj!”

1x

X

10 perc küllemi szemle.

X-A-X

X

X-E

E-H-GX

7

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

8

Koszorúzás.
A szemlét tartó elrendeli a koszorúzás
végrehajtását.
A parancsnok magához rendeli a helyettesét.
„-Vezetéknév-rendfokozat-! Hozzám!”
„-Vezetéknév-rendfokozat-! Jelölje ki és
vezesse fel az díszőrséget az emlékműhöz!
Végeztem!”
„Igenis! Díszőrséget kijelölöm, emlékműhöz
felvezetem!”
Vett parancs ismétlése, tiszteletadás, majd
visszakoznak.
A felvezető az alakzat elé lép, kijelöli, majd
maga mögé lépteti a díszőröket.
„Menet! Irány utánam! Díszőrök in-dulj!”
„Díszőrök! Állj!”

2x

A felvezető tiszteletadást teljesít az emlékmű
előtt, majd visszakozik.
„Vigyázz menet! Irány a felállítási hely!
Díszőrök in-dulj!”
A díszőrök a felállítási helyre vonulnak és
önállóan megállnak.
„Díszőrök! Hátra arc!”
„Díszőrök! Iga-zodj!”
„Díszőrök! Vi-gyázz!”
A felvezető visszatér a parancsnokhoz és
magához veszi a koszorút.

3x

X-B-X

A parancsnok és a felvezető elhelyezik a
koszorút, tiszteletadást teljesítenek, majd
visszavonulnak „X” pontba.

3x

X

„-Vezetéknév-rendfokozat-! Vezesse le a
díszőrséget!”
A megszólított arcba fordul.
„Igenis!”
Tiszteletadást teljesítenek, majd
visszakoznak.

1x

X

X-B

B

B-X

2x

1x

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

9

X-B-X

Felvezető az emlékmű elé vonul, 5 lépésre
előtte megáll, majd hátraarcot hajt végre.
„Menet! Irány utánam! Díszőrök in-dulj!”
„Díszőrök! Állj!”
„Alakzatba belépni! Díszőrök in-dulj!”

3x

X-D-FP

Díszmenet.
Parancsnok az élre áll.
„Jobbra át!”
„ Díszmenet jobbra!”
„Menet! Irány utánam! Raj in-dulj!”

1x

P

„Raj! Jobbra nézz!”

3x

R

„Raj! Pihenj!”

1x

R-M-C- Menet – oszlopban.
H-S

1x

S

„Raj! Jobbra nézz!”

3x

V

„Raj! Pihenj!”

1x

„A” pontnál a csapat elhagyja az alakuló
teret.

1x

V-K-A

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

A gyalogos alaki feladatsor a korabeli szabályzatok szerint került összeállításra. A parancsnok karddal vagy
karral és szóban irányít. A parancsszavakat hangosan, jól érthetően kell kiejteni.
A mozgásban végrehajtott feladatoknál nem elsősorban a pontosan a betűknél történő végrehajtás lesz bírálva,
de a koreográfia jelentős mértékben nem tolódhat el.
Minden feladatra 10 pont adható, ez kerül a szorzókkal korrigálásra. A szorzók a feladat terjedelmét és
fontosságát súlyozzák. A bírák a csapatok gyakorlatait nem egymáshoz képest, hanem a tökéletes, szabályzat
szerinti végrehajtáshoz viszonyítják.
10 pont az adott elem tökéletes végrehajtására adható, amikor a vezényszavak és a végrehajtás pontosak,
az igazodás és érintkezés folyamatos, az alaki elem a leírás szerinti nyomvonalon történik meg.
Tévesztésnél és kihagyásnál a csengővel meg kell állítani a mozzanatot és a hibától újra kell kezdeni.

Szerezhető pontszám: 650 pont

Elért pontszám: ................pont

Összefoglaló megjegyzés :

Bíró aláírása
2016. november

