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PUSZTAOLIMPIA A LÁZÁR LOVASPARKBAN
Köszönjük, hogy minket választottak és részt kívánnak
venni izgalmas csapatépítőnkön. 5-6 játékot legyenek
szívesek kiválasztani.
Minden esetben a lovaspark animátorai segítik a versenyzőket.
Az eredményhirdetésnél a legjobban teljesítő résztvevőket
ajándékokkal jutalmazzuk.
Nagyobb létszám esetén egyéni versenyre is van lehetőség,
melynek során az állomásokon tartózkodó animátorok
pontozzák a résztvevőket.
Állomáslehetőségek:
Sorverseny: A sorokban felállított csapatoknak szalmabálák között kell
szlalomozniuk, miközben karikás ostorral levernek egy fatuskóra állított borosüveget,
majd patkót dobnak homokkal megtöltött vödrökbe. Megkerülik az utolsó bálát és
visszafutnak a sor elejére, ahol a társuk váltja őket.
Talicskázás: Részben erőnléti próba, melynek során a csapattagoknak egymást kell
az adott távolságra elvinniük a talicskák segítségével, a gyorsabbik csoport nyer.
Zsákban futás: Klasszikus játék, melynek során a versenyzőknek egymást váltva
kell a szalmabálákat megkerülniük lábaikkal a zsákokban.
Tű a szénakazalban: Hatalmas szénakazalban kell megtalálniuk versenyzőinknek a
gondosan elrejtett patkókat.
Poharas szlalom: Szalmabálák között kell a csapatoknak egymást fogva,
kígyószerűen szlalomozni úgy, hogy a legelső kezében egy tálca feles pohár van.
Büntetőpont jár pohár leesésekor.
Szénabála gurítás: A legrövidebb időn belül kell a csapatnak oda- és visszagurítania
a bálákat egy adott távolságon.
Tojásfogó: Csapatonként 10-10 db tojást rejtünk el a park egy kijelölt területén, a
lehető legtöbb tojást kell a kiinduló pontnál levő tojástartóba visszajuttatni ép
állapotban úgy, hogy nem mozoghat az a versenyző, aki tojást tart a kezében.
Vetőmag válogatás (beltéren is): A lehető legrövidebb időn belül kell legalább
kétféle (pl.: zab és kukorica) vetőmagelegyet különválogatni.
Kuntolás: Népi játék, melynek során két versenyzőnek kell a mellüknek szegezett
rúddal kitolni a másikat a többi csapattag által kialakított körből.
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Lázár kvíz (beltéren is): Klasszikus választós kvízjáték, melyet bármilyen témához,
tematikához lehet igazítani, legyen az western, magyaros, húsvéti vagy akár
karácsonyi program.
Kötélhúzó párbaj vagy „szalmabuzogánnyal” a rönkön: Egy-egy tuskón állva,
kötél segítségével kell lerántani vagy szalmával teli zsákkal leütni kell az ellenfelet a
rönkről.
Vak kígyó: az első versenyző szemét bekötjük, a csapatban a legutolsó ember
irányít úgy hogy azt a vállat szorítja meg amelyik irányba fordulni kell és ez végig
megy a csapaton egészen a legelső bekötött szemű versenyzőig
Töklámpás faragás (őszi szezonális játék): Töklámpa szépségverseny, melyhez a
kellékeket mi biztosítjuk.
Íjászat: Szakképzett íjász segítségével lőnek célba a versenyzők. Pontozás a
klasszikus módon, az elért köregységek alapján.
Krumplidarts: Szögekkel kivert céltáblába kell a kolompért eldobni, hogy az a
szögeken maradjon, a pontozás a köregységek szerint történik.
Bálacipelés: 15 szalmabálából álló piramist kell az egyik helyről adott távolságra
elvinni és ott újra felállítani úgy, hogy az ne dőljön el legalább 10 másodpercig.
Egyensúlyozó (beltéren is): Ügyességi játék, a csoportokat négyfős csapatokra
osztjuk, akiknek az idővel megküzdve kell úgy eljuttatni a pingpong labdát az egyik
sarokból a másikba, hogy az nem esik ki a táblára fúrt lyukakon keresztül.
Pusztasí: Két lécen kell kettesével, egymás mögött megtenni egy adott távolságot a
legrövidebb időn belül.
Kukoricamorzsolás: Adott időn belül kell a lehető legtöbb kukoricacsövet
lemorzsolni.
Diótörés patkóval: A lehető legtöbb diót kell patkóval összetörni egy adott időn
belül.
Csőre töltve: Egy csövön legurított diót kell széttörni kalapáccsal, ügyességi játék.
Vasvillahajítás szalmabálákba: Minden versenyzőnek három dobása van, mely
során a vasvillákat bele kell állítani a kikötözött bálákba.
Rönk-, bála- vagy sodrófahajítás: Az uraknak a rönköket vagy bálákat, a
hölgyeknek a sodrófát kell a lehető legmesszebb elhajítaniuk.
Petrencés rúd: Versenyzőinknek a lehető legtovább kell kitartani a petrencés rudat,
a hölgyek rövidebb, az urak hosszabb fát kapnak.
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Kuglileverés karikás ostorral: Hosszabb karikás ostorral kell az 5 kugli közül a
középsőt kiütni, mely 50 pontot ér, a szélsők leütéséért 10 pontos levonás jár.
Üvegleverés karikás ostorral: Szalmabála mögül kell egy rönkről, karikás ostor
segítségével leütni az palack alakú fabábut.
Ceruza az üvegbe (beltéren is): Ügyességi játék, melynek során a jó csípőmozgású
játékosok vannak előnyben, mivel a derekukra kötött ceruzát kell egy üvegbe
bejuttatniuk.
Gyufásdobozhajtás (csak teraszon vagy beltéren): A jó csípőmozgású
versenyzők kedvenc játéka, melynek során a derekukra kötött kis zsák segítségével
kell egy gyufásdobozt az adott távolságon elpöckölni.
Pálinka- vagy whiskycsúszda (beltéren is): Vendégeink végre kipróbálhatják egy
régi álmukat, mely során feles poharakat kell végigcsúsztatni egy asztalon és egy
rendkívül dekoratív mini krimó ajtaján betalálniuk.
Tallérozás (beltéren is): Lázár tallérokkal kell bizonyos távolságban elhelyezett
agyagköcsögökbe beletalálni, melyek különböző pontértéket viselnek.
Szögbeverés: A legtöbb szöget kell a nagy fatuskókba adott idő alatt beütni a
kalapács vékonyabbik felével.
Karikadobás: Ötágú fatalapzatra kell 3 fémkarikát rádobni több lépésnyi távolságból.
Csizmadobás: Hordóba kell bedobni a szebb időket is megélt surranókat.
Mocsárjárás: Kb. 20 cm magas rönkökön kell átkelni az erdőn, úgy hogy a játékos
csak egy hosszú palló segítségével sétálhat át a következő rönkhöz.
Patkódobás vödörbe: Szalmabálák mögül kell a legtöbb patkót homokkal teli
vödrökbe bedobni.
Zsírmocsár (beltéren is): Három zsíros kenyérbe kell egy-egy pingponglabdát
bedobni egy percen belül úgy, hogy beleragadjon.
Ne nézz madárnak! (beltéren is): Két tollat kell fújással egy percig a levegőben
tartani. Egy toll sem eshet le, és nem érhetnek a játékos testéhez.
Szerencsepatkó (beltéren is): Az asztal egyik végében egy patkóban egy piros, egy
fehér meg egy zöld pingpong labda, a másik végén sorban egy zöld, egy fehér, meg
egy piros patkó. A játékosnak át kell fújnia a labdákat a megfelelő színű patkóba 1
percen belül.
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Tiltott gyümölcs (beltéren is): Öt almából kell tornyot építeni. Ha a torony összedől,
újra kell próbálkozni, a rendelkezésre álló idő 1 perc.
Dinnyekártya (szezonális játék, beltéren is): Egy fél görögdinnyébe kell behajítani
egy magyarkártya-lapot, aminek három másodpercig a dinnyében kell maradnia.
Golyólabirintus a golyót át kell juttatni a másik oldalra, a pályán több leeső lukat kell
elkerülni a versenyzőknek.
Fonalgombolyítás időre a lehető legrövidebb idő alatt kell a csapatnak a letekert
fonalat gombolyagba tekerni. A versenyzők akár válthatják is egymást tekerés
közben
Labirintus vakon egy előre kiépített pályára bemegy egy bekötött szemű versenyző
akinek a pályáról tárgyakat kell összegyűjteni és átérnie a labirintuson miközben a
többiek kintről irányítják.
Növényültetés: a fából készült salátát, hagymát, céklát a megfelelő helyre kell a
faasztalban „elültetni” időre
„Tyúkdobás” a tyúkólba megfelelő távolságból kell a filctyúkokat „beröptetni” a
játékosoknak
Nagyi zománcos bögréje: a bögre fülére kötött fagömböt kell a bögrébe belejteni
időre.
Célbalövés a távolba elhelyezett karafokat kell megtölteni időre vízi pisztoly
segítségével.
Célbadobás a kis dobozokat kell labda segítségével ledobni 3 dobásból

