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A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét megrendezésre kerül a Klébi Diáksport Egyesület 
sziklamászó-tábora! Izgalmas napokat töltünk el gyönyörű környezetben: erdőkben, 
hegyeken, árnyas patakvölgyekben kalandozunk összetartó kis csapatban. Az idő faragta, 
változatos formakincsű sziklákon bonyolult mozgássorokat dolgozunk ki, miközben 
mászótechnikánk és erőnlétünk nagyon sokat fejlődik. 

A táborba azokat a gyerekeket és fiatalokat várjuk, akik minimum fél éve másznak 
(mászócipőben, mert sziklára is csak azzal mehetünk), önállóan tudnak biztosítani, 
rendszeresen járnak edzésekre és nem okoz nekik gondot, ha öt napra elhagyják a 
szülői otthont. 

Bázisunk Cseszneken, a hangulatos Kisbükk majorban lesz. Itt sokféle állattal 
találkozhatunk: többek között lóval, lámával, szamárral és kacsával köthetünk közelebbi 
ismeretséget. A majorból indulva fogunk túrákat tenni a közeli mászóhelyekre. A Kőmosó-
szurdokban végigjárjuk a lélegzetelállítóan szép vonalvezetésű vasalt utakat, majd 
felsőbiztosítással mászunk a várhegy oldalában megbújó Sziklamászó-meredély szilárd 
mészkőfalain. Pihenésképpen megtekintjük a XIII. században épült Cseszneki várat, 
ellátogatunk a Kő-árok szikláihoz és – ha időnk engedi – felkeressük a festői szépségű Cuha-
patak völgyét is. A programokat kőzettani ismeretek, állat bemutató, növényhatározás, 
tábortűz színesítik. 

A tábort edzőink, András bácsi (Tiboldi András) és Imi bácsi (Szabó Imre) vezetik. 
Mindketten több évtizedes sziklamászó-tapasztalattal, alapos helyismerettel és hivatalos 
sportmászóedző-képesítéssel rendelkeznek. A foglalkozások a mászótermekhez hasonlóan 
biztonságos, kiépített mászóiskolákban lesznek megtartva. 

Ideje: 2020. augusztus 24-28. 
Helye: Bakony, Csesznek 
Utazás: telekocsi rendszerben 
Szállás: Kisbükk major, kőházban, hangulatosan kialakított közös szobában 
Ellátás: teljes ellátás, napi ötszöri étkezés 
 
Felszerelés: tábori- és sportruházat, túracipő, kis túrazsák (max. 25 liter), kulacs, mászócipő, 
beülő, ziászacskó, mászósisak, vékony védőkesztyű (bringás), fejlámpa, esőkabát, papucs, 
fürdőruha, naptej, kullancsriasztó, tisztálkodószerek, egyéni gyógyszerek. 
 
Programok: ébredés után könnyű futás és gimnasztika. Reggeli után gyalog indulunk a közeli 
sziklákhoz. Mászás, kirándulás a kora délutáni órákig, közben elfogyasztjuk a hideg 
csomagjaink tartalmát. A meleg estebéd után röplabdázunk, focizunk, sárkányt eregetünk, 
kézműveskedünk. Este: elméleti ismeretek, csomózás tanulása, mászófilm- és diavetítés.  

 
Részvételi díj: 55.000 Ft. (mely tartalmazza az utazást is) 
Részvételi díj: 51.000 Ft. (az utazást egyénileg oldja meg a résztvevő) 
 

Jelentkezés: Szőllősi Emesénél 15.000 Ft előleg befizetésével. 
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