
1η Ομάδα Προσκόπων Ξάνθης

Σταθμικό Επικοινωνίας

Τομείς ενδιαφέροντος: Υπαίθρια Ζωή, Τεχνικές Δεξιότητες
Πρόοδος: Φυσιογνωσία 1, Επικοινωνία 1, Επικοινωνία 2
Είδος παιχνιδιού: σταθμικό, νυχτερινό
Ελάχιστος αριθμός βαθμοφόρων: 2 – “βάση” + δέκτης των μορς από τον σταθμό με τον πυρσό

Περιγραφή παιχνιδιού:

Έχουν δοθεί στην ενωμοτία ένα VHF και ένα σετ φακέλων που γράφουν από έξω κάποιον κωδικό (π.χ 
BEY5).
Υπάρχει η “βάση” (βαθμοφόρος), που δίνει οδηγίες και πληροφορίες, σχετικά με τις αποστολές και έχει και 
αυτή ένα VHF
Οι ενωμοτίες έχουν χάρτη με αριθμημένα σε σειρά τα σημεία που πρέπει να επισκεφτούν.
Σε κάθε σημείο υπάρχει (σαν ταμπέλα) ένας κωδικός (π.χ. SVE4).
Όταν η ενωμοτία φτάνει στο σημείο, πρέπει να μεταδίδει τον κωδικό (της ταμπέλας) στην “βάση”, 
χρησιμοποιώντας το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο.

Στη συνέχεια, η “βάση” δίνει έναν κωδικό στην ενωμοτία. Ο κωδικός αυτός αντιστοιχεί σε έναν από τους 
κωδικούς των φακέλων. Η ενωμοτία ανοίγει τον αντίστοιχο φάκελο και εκτελεί την αποστολή.

Σχετικά με το πώς έχει παιχτεί:

Το παιχνίδι έχει παιχτεί στον “Γέρακα”. Δεν είχαμε ιστορία-πλαίσιο. Η “λογική” της σειράς των σταθμών 
είναι η εξής: 
Σε κάποιο σημείο να πάρουν τους φανούς που τους έχουμε αφήσει (επειδή οι Πρόσκοποι είχαν οδηγίες να 
πάρουν μόνο 2 φακούς /ενωμοτία), να ανέβουν στο πολυβολείο του “Γέρακα”, να πάρουν τα σπίρτα, να πάνε
στο παρατηρητήριο της πύλης, να ανάψουν τον πυρσό που υπάρχει εκεί και να μεταδώσουν με μορς το 
μήνυμα. 

Σταθμοί Κωδικός
Σταθμού

Κωδικός 
Φακέλου

Αποστολή

0. Χώρος Πυράς FIRE ABY0 Start (δίνονται στις ενωμοτίες οδηγίες, vhf, κλπ)

1. Πολυβολείο SHOOT VOIC1 Ψάξτε για τα σπίρτα. 
Όχι όλα. Μόνο το χρώμα σας! (έχουμε αφήσει κουτιά σπίρτων, 
όσα και οι ενωμοτίες, με λίγα σπίρτα – εδώ, τα διακρίνουμε με ένα
χρώμα για κάθε ενωμοτία)

2. Πύλη GATE VBZ2 Ανάψτε τον πυρσό και μεταδώστε με μορς (κρυβοντας και 
εμφανίζοντας το φως του πυρσού) την παρακάτω λέξη στον 
άνθρωπο της αλάνας. (σε κάποιο σημείο, όπου βρίσκεται δέκτης)

3. Ιστός DFLAG SSV3F Σχεδιάστε τους αστερισμούς που βλέπετε στον ουρανό.
Ο εχθρός μας ακούει!!!
Μεταδώστε τα ονόματα των αστερισμών στη “βάση” με την 
κωδικοποίηση Α = 1.

4. Προσευχητάρι CROSS RAP4U Δώστε στην βάση τα ονόματα των Προσκόπων της Ενωμοτίας σας 
σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο.

5. Πάνω ιστός HFLAG REMX5 Δώστε στη “βάση” το όνομα της ενωμοτίας σας σε όσες γλώσσες 
μπορείτε χρησιμοποιώντας το ελληνικό και το διεθνές φωνητικό 
αλφάβητο.

6. Γωνιά φίλων PERK SWIN6 Λύσε τον γρίφο και δώσε τη λύση στην “βάση” με Α = Δ.
Ο εχθρός μας ακούει!!! Πάρε έναν φανό πριν φύγεις. 
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Υλικά: 

VHF (όσα και οι ενωμοτίες + 1 για την “βάση”
φωνητικό αλφάβητο
φάκελοι 
χάρτης σταθμών
κουτιά σπίρτων (όσα οι ενωμοτίες)
πυρσός
2 φανοί θυέλλης 
μαύρο χαρτόνι και κιμωλίες (για τη σχεδίαση των αστερισμών)

Ελληνικό φωνητικό αλφάβητο:

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE
%BA%CF%8C_%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF
%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF

Διεθνές φωνητικό αλφάβητο (εικόνα):

http://www.hamradioschool.com/wp-content/uploads/2014/11/Phonetic-Alphabet.jpg
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