Nós básicos
ו

Dose “

וסA CORDA
No primeiro encontro mostrar ao chanteh como

se entota q corda pessoal, Segure a extremi-

dade da conda na mão esquenda. Coma

mão

0
dineita enota a conda em volta de todo
braço esquendo, atê acabar. Com um dos ançãs
que se gomnaram, faça duas voltas em
torno
da corda e termine com um Laço [gig. 1). Assim cada chanich mantera sua conda pessoal.

NO DE MASTRO

[KESHER MOT)

NG basico quando vamos amava. um gatho ou mastro. Faça dois aneis em dixeções contrarias. Ponha a inferior sobre a superior e encaixe-a sobre o pau [fig. 2).

NO CHATO

Serve para atar duas condas da mesma espessuna. Preste atenção que au duas extremidades da mesma corda satam uma por cima e outra por baixo, € que as duas extremida.
des curtas saiam do mesmo Lado (Gig. 3).

1. Amarna Paralela :

USO: Juntar doés paus quando etes são paratetos. Comece armando quando os tron
cus estão paratetos, com um nô de mastro [kesher mot), nas duas pontas. Faça mais
alguns semê-nõs (6 e 10) e feche. (giga. 4)

2. Amanha Quadrada :

:

USO: Juntar dois troncos, um perpendicular ao outro. Comece com wn kesher motr

no pau mais grosso, ou no vertical. Trance a ponta curta e passe a conda saindo...
do Lado do troncopassando por cima do perpendicutar e por baixo do outro Lado

do

tronco. Faça varias voltas parecidas, sendo que no tronco principal etas vao se .«
agastando do centro, e no segundo de gona para dentro. Termine com um semi-no
no

tronco horizontal. (Gig. 5!

3. Amuna Cruzada :

USO: O mesmo uso, servindo somente para troncos

+

a
da mesma espessa. Chuze os dois paus, trançe
corda e engte na angota o Lado comprido. Faça tres
voltas de um fado e tres voltas do outro. Finatize
Termine
com vottas apertadas, de baixo para cima.

com semi-nos em uma das extremidades. (big. 6)
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4, Amanna Oito :

eles,
entre
uso: Utitizada em caso de juntamos dois cabos, gonmando anguto
dos paus como se
Amarne um tronco, trance as extremídades e passe a corda em votta
08 dois troncos. Para
gosse uma cobra, na forma de cítos, mantendo distancia entre
04 dois Ahoncos,
terminar, dê algumas voltas com a conda em volta da amarra, enthe

Finabize com um gonte semi-nõ em um dos troncos. [gig. 7)
A amana oito pode sen geita em 2, 3 e mais troncos. À construção & exatamente

a

mesma.

5. Amarha Thápê :

0

tzofiot).
USO: Amara muito usada em varios mitkanim (construções
te mais uma. Termine Gontá
Faça uma amana em dois troncos panatetos e achescen
como
a entre os troncos,
ficando « amarra fazendo duas ou tres voltas com a cord
feita em qualquer altura dos
na amarra &. Esta amna é muito flexivel, e pode ser
troncos, dependendo da necessidade (fig. 6)

&. Gravata Movel :

Faça uma argota e dentro deuso: Amara rapidamente um objeto sotido ã corda,
ta um nô dobrado, que & a parte movel.
comprído. |44g. 9)
N.B.: Não conqunda as gunções do extremo curto com o fado

7.

Laço de Conboy *

mento
ando a conda. Depois de atgum tre ina
uso: Apanhar objetos afastados jog
o no treinamento :
0 nõ gravata movel, Preste atençã
-se
Usa
am.
hon
mel
s
ado
utt
nes
08

1. Segurar dineito

2, Laço grande

por cima da cabeça
. Dar voltas com a corda em diagonal

A

4. Jogar continuando as voltas. (4tg. 10)
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&. Escada de Condas :

e médias. Os deghas
uso: Escatar alturas baixas
e 3 à 4em 66 6%
são paus de 60em de comprimento,
sena
ndo o comprimento
na, Usam-se cordas finas qua
programada .
tima vez e meia o da altura
s distanciados 50em
NEtodo: Bata no sobo 2 estaca
as
da escada). Prenda
uma da outra (este 2 o topo
s (hesher mot) e
pontas das condas às estaca

comece

a móvel. Centifique a prender os deghaus com gravat
eja voltada para a estaca
-se que a "parte  ]סטשest
400m. Cotoque a escada
pistancia entre as estacas de
te inferior à duas esta no seu Lugar e prenda a par

cas novamente. [4tg. 11)

7. Laço de Cowboy :

treinamento |,
USO: Apanhar objetos afastados jogando a conda, Depois de algum
o no incinamento :
os nesubtados melhoram. Usa-se o nô gravata móvel, Preste atençã
1. Segurar direito
2. Laço grande
3. Dar voltas com a corda em diagonal por cima da cabeça
4. Jogar continuando as voltas. (fig. 10)

57 e
s
fig.10

&. Escada de Condas :
degraus
USO: Escatar alturas baixas e médias. Os
4cm de ghossu
são paus de 60cm de comprimento, e 3a
sena
rimento
na. Usam-se condas ginas quando o comp
uma vez e meia o da altura programada.
50em
NEtodo: Bata no soto 2 estacas distanciadas
as
da
wma da outra (este é o topo da escada). Pren
comece
e
pontas das condas às estacas (hesher mot)
004006 a prender os degraus com gravata mover. 064
pura a estaca
-se que a "parte móvel" esteja voltada
que a escada
Distancia entre as estacas de 40em. Colo
à duas esta no seu Lugar é prenda a parte interior

cas novamente. (big. 11)

9. Amara Diferente :

LISO: Para atar duas condas de espessura diferente. Faça uma volta na extremidade da conda grossa. Segure-a na mão esquerda e com a mão dineita posse a corda fina
em volta como no desenho, Pegue a parte cunta e de mais uma volta por cima da conda
grossa e pot baixo da gira. Apente tudo para terminar. (4tg.12)
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O USO DO MACHADO E SUA CONSERVAÇÃO :

ticas, nos propomos que cada ma Sendo o machado essencial para as atividades escâu
o uso do mesmo poetas chanichim, por
drich tenha um consigo, mas que não seja Livre
questões de segurança.
tniânguto que qtor dentho da madeira,
na hora de comprar o machado, verifique que o
:
& bom Levar um de neserva
para qêxar a "cabeça" do machado, ב7 estã. As vezes
a fugir.
pois sem o triângulo, à madeira pode nomper ou a cabeç
o da סט, no
Nos intervatos do trabalho, gixe o machado no tronc
as do tronco,

Eis alguns "centos e exnados" que o ajudarão.

dixeção das vei-

Tendas

103

Feita de dois cobertores [ou Lençois). Coloque
etes poratetos e uma feixa de 10 à 15em, deve

nã cobrir um ao outro. 04 dois cobentonosdeveram sex juntados de Lado mais comprido, com

tres nos, dois dos Lados e um no meio.
Nas quatro pontas do cobertor, faça quatro

botoes iguais, e puxe um Longo sto de cada
ponta. Pegue dois troncos de altura
mats
ou menos iguais e puxe uma corda entre * os
dois, que a distancia entre eles sena mais
- ou menos a Largura do conbentor, que

sena

a tenda. Puxe bem os doks troncos com duas

grandes pedras ou outra base fonte (esta ca). (fig, 14)

Estenda o cobertor em cima da conda,

e

agora puxe as quatro pontas do cobentor

e

amarre as cordas à base (pedras ou

2

esta-

cas), para que os cobextones fiquem

bem

puxados e Lisos, sem "barigas" para den tro. Seria bom Limpar antes o fejureno, que
por cima debe sena construído a tenda.

E

bom deixar una barra de 5 a 10em nos Lados
para evitas a entrada de ventos, nos Lados
]448. 15)
.

Tenda de Descanso :

mastros. Pode ser gacil
Para sombra ou para morar. Feita de dois cobertores e quatro
nã masthos, pasmente transgonnada em barhaca de dormi Livrando duas extremidades

sando-as à estacas nonmais. (4tg. 16)

Tenda Moadon:
Pode sen uma moradia grande ou Local de bate-papo e jogos. Feita de quatro cobentones, quatro mastros e seis estacas. (fig. 17)

Tenda Conjunta :

Lima combinação de vartas tendas juntas. Pode ser abterada segundo as necessidades ,
Peto comprimento da conda que Liga os mastros pode haver necessidade de mais um mas
tro no centro. ))48. 18)

Como dobrar 04 cobentones :

Eis afqumas gormas de se avumar os cobertores em volta da mochita.

O Mastro
para uma bandeira, e da mesma 40%
O mastro mais simples & aquebe que usamos somente

ma podemos gazer um unteo mastro para varias bandeiras.
Mateniat

=

o seguro e atto (de 6 à & metros), cordas Longas e segu: Preçisa um tronc
+
(ig. 19).
nas, 4onguitha ou um copo com axgota e grande suporte(estacas)

o
Pegue uma corda com
Construção : Amarre na ponta do cabo à fonguitha lou o copo).
[depois de ABdobro do comprimento do cabo eramanne as pontas da corda
o, faça uma amar
-ta passado peta asa do copo). Na altura de 2/3 do mastr
círculo em volta
na fonte, de tres fados e puxe um Longo condão. Faça um

mastro
te o
do mastro e divida-o em tres angutos Aguais (1209). Levan
as estado centro do cincuto e agora estique as tres condas e amarre-as

cas. [449.20].

Cofoque q bandeira no Lugar do no, na conda que gicou solta.
ש
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NMiiticamimm (enbreuções)
MESA (SHULCHAN]

Existem muitas Gonnas de construções que são
usadas como mesa. A mais simples senta uma
cavação de um quadrado formando uma planície
isotada, Kormando quatro canais em volta de- +
ta, onde o pessoal possa catocar 58 pes, ces
quando estiverem sentados ao nedor. (449.23)
mais
Varios construir uma mesa mais fonte,
confortavel, para uso a Longo prazo,

ho mais ou menos 2,50metros
Faça as pernas da mesa de 4 tonas bem Gontes de taman
dos
Largura Agual ,
juntando etes dois a dois com amaa oito, Abra os pês em
do
Lados um tronco
dois Lados, Na altura de 1/2 metro do chão, amawe dos “dois
metro
Na altura de 1
comprimento da mesa desejada, na posição parateta ao chão.
ha, no mesmo comprimento
amarre outro tinto, Conte bastante galhos da mesma Larau
s. Agora gixe bem as per
e agora cubra 0s dois troncos mais altos com estes galho
ao
da amama)
nas da mesa no chão puxando uma Lonha corda de cima (do Lugar
chão, amannando-a nas estacas (gg. 24,25,26)

MITKAN PARA PRATOS E TALHERES
(449.27)

(4tg. 28)

LUACH- MODAOT (QUADRO VE AVISOS)
USO: um Local na machane, onde os chantchin podem
achar todos 04 avisos 6 as noticias concentradas,
sem terem que corner atras dos madrichin.
Prepare uma "moldura" de 4 troncos e cubra-os com
saco ou tecido. A moldura pode ser amamada entre
duas arvores, ou apoiada em outros dois troncos .

(St. 29)
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LIXO :
0 deposito de Lixo E essencial no acampamento.

ou qualquer ou
Devemos deixar o Local sempre Limpo: sem nestor de comida, cordas

e outros in
tro material. E importante deixar o Lixo fechado, para evitar moscas
setos, que se concentram perto do bixo, é depois na comida.

Prepare um
Construção : Cave um buraco de acordo com as necessidades da machane.
ens. Pegue
quadrado de quatro troncos anuuados . Cubra o quadrado com gothag

torquilha e amarme um tronco no Lado sem fonquilha, que senvina como pedal

Levantar a tampa. A tampa sexã gixa no chão em dois Lados: à beixa do buraco

uma

para

no

lha e
chão. No Lado sotto da tampa, amarre um Longo condão, que passe peta gonqui

sena amarnado ao pedal, bem esticado. [E importante que a tampa seja mats pesada

e de ma
que o pedal). O cabo com a forquitha sena preso no chão, sem possibilidad
bilidade. Quando pisamos no pedal, a tampa se Levantarã e sexã comodo usar esta
tata de tixo. No buraco podemos cobocar um saco de juta, e quando este encher ,
pode ser tirado do buraco, e esvaziado num deposito Longe do acampunento. (449.30)

GELADEIRA :
USO: Util no caso de estamos Longe do 20008 do machanê centra! com falta de pos
sibitidade de deixar a comida em temperatura baixa.
Faça um tripê na attura de 1/2metro do chão, constroi-se uma estante triangular,
anariando 3 troncos na mesma altura em cada um dos troncos do tripe. Dependendo
do tamanho do tripé e sua necessidade, É possível acxescentar mais prateleiras ,
deste tipo, Faça dois Lados do tripé com palha ou folhagem, e no terceiro Lado
construa una “ponta” trcangutar, do tamanho do tripé. Forno esta porta tanbem...

mover
com a palha. Amante a porta ao tripé so de um Lado, assim eta podenã se
e abrir, Pegue uma tata de conserva lgnande) vazia, e 4ure-a varias vezes no 4
do. Em cada quro engie uma conda do comprimento do tripê. Anarte a caixa por Ci-

na do tripé, depois de enche-la de agua. Divida os 4ios ao tedor da sua gotadei התe deixe a agua escorrer e molhar a palha,

O vento vai secando a aqua é ao mesmo tempo diminui a temperatura dentro da gela
deita, cliegando atê 5 a é graus abaixo da exibiente extesior (Sta. 37)
-
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e

CHUVEIRO

MITKAN PARA FERRAMENTAS (Fig. 32)

Proprto para um bocal sem condições

de higiene.

9

[449.33
9

MACAS PORTÁTEIS
Podem ser geitas com cobertor ou com bfusas, na honra exitica para 40 000%
guem, ou para exencteio., (440.34)

SANITÁRIO

uma
Em Lugares onde neatmente não ha banheiros por perto. Senã necessario abrir
fossa, mas não muito funda. No momento que se encha, cobre-se com teria é mudaAn
-se o Local. Vate a pena manter um balde com ca? em pô contra o mau cheiro e
setos. Em volta um biombo de estopa

REDE DE DORMIR OU BALANÇAR
(Fig. 36)
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O Fogo
0 fogo & utitizado em tres usos principais: em cozinha, como iLuninação e como

um meto de aquecimento leator).
0 )080 & importante e util, mas, tem muito perigo tambem, Devemos tomar

mibito

cuidado quando usamos o fogo, e irata-Lo de modo cento, combinando com as condi
ções do Local.

A FOGUEIRA (MEDURA)

Antes de acendermos uma fogueira, devemos Levar em conta alguns gatos:
1, Deve haver um Lado abento na construção da fogueira, em dineção ao vento.
2: O material que vai sex queimado deve sex concentrado na abextura, é devemos a
cender o fogo no Lugar que o vento possa entrar facilmente. (para acender, no ca
so de não ter ventania, pegue um instrumento Lango e chato, e "erie” vento no tu
gar)
3. Não esqueça que o importante & ter materia? seco e fino que acenda 4acitmente,

“ perto de voce, especialmente para acender o primeiro fogo, e para renovar o fogo
quando esta abaixando,
O nosso interesse quando constnuimos fogueiras & quase sempre ter: luz e
calor
ao mesmo tempo, e que a gogueira se conserve bastante tempo, Capte o desenho e acom
panhe o esplanamento da construção da fogueira mais economica 6
0000000 6045 grandes e ghoss0s troncos de
madeira, em distancia de um metro

* ou menos um do outro, Cubra eLes com

mais

uma

sita de troncos mais finos. Por cima de Les coloque uma camada de materia?

fino

que se queime tapído, agora passe

mais

uma camada de troncos e matertal

0

Acende as camadas giras, e deixe os tron-

cos "pegarem o Sogo mais Lentamente.
Acrescente natertal geno conforme a neces

sidade. (Sig. 37)

FogueinaEstreta

eiras Longas, pois dura muito tempo,
uso: Muito utit em novtes de shmina e fogu
em gorma de estrela e mova 04 Anon
ponêm com chama pequena. Amume os troncos

38)
cos para grente toda vez que a chama abaixar, (dig.

Xin (rosdés)

prazo) e temponânios.
Temos dois tipos basicos de Kinot: gixas la Longo
dicas importantes para a construção das kinot:
1. Deve haver um Lado aberto do qual entranã vento.

Dans

deve
as panetas que temos, e
2, A goma de kina deve sex Pevada em conta com
peso das panelas que usamos.
ser góme sugiciente para 60/0000 o tamanho e o
KIROT TEMPORÁRIAS :

1. Kinã de Pedras :

aberto, para en Feita de pedras quadradas, juntadas num quadrado. Um Lado

a panela E pequetrada do vento. No centro cotoque o matexial para o fogo. Se
na, pode-se por dois troncos por cima das pedras. (gia. 39)

a2.

Kina Escavada:

E utitizada no caso de galtar pedras no campo.
Abre na terra um buraco no comprimento de un metro
assim que do Lado do vento seja mais Lango.
40)

(ig.

KIRÃ A LONGO PRAZO:
Kina "Mizbeach" :

6
Esta bina & construtda mais alto, e assim não tem perigo que entre sujeira
tora na paneta. E muito comoda tambem por termos a possibitidadede preparar"
a comida sentados, ou pelo menos sem tetos que abaixar-nos.
Junte muttas pedras. Traga aqua é mato seco. Agora
começe a montar as paredes do "gonno". Faça uma gé

ta de pedras em forma de

TJ

. Pon cima das

pedras jogue baro e acrescente mato, Agora

faça

uma nova camada de pecas e bao, assim até

uma

attura boa. Na ultima camada, sena bom por alguns"
ferros cruzando para poder usar panelas pequenas .

Deixe a sua obra secar, e use q vontade.
das q
(Kinot deste tipo goram encontradas em cidades antigas, que tornam construí
mis de 2.000 anos atras). (44g.41)
OUTRAS SUGESTÕES PARA FOGÕES

sig. 42)

Material: Cuixa de conservas (vazia), panos, querosene
e um mastro fonte.

00/0606 05 panos ou tinas de saco na caixa e va despe-

jando ancia e tenha por cima atê mais ou menos 1/2

de

attuna da caixa, enche de querosene,
A caixa deve sex amvviada com banbante de metal ao ca-

bo. É bom deixar a tampa da caixa para poder pregar ..
com um prego, 00 cabo, (649.43)

TOCHAS COM VELAS

Produzídas com Latas de conservas contadas com tesoura para Lata (cuidado com as
mãos). [4ig. 44)
0

סנוי

As jã conhecidas Letras de gogo são feitas com saco de estopa entatado em arame,
embebido em quenozene, Se acende com tochas. Eis aqui algumas ideias vêsus
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Orientação
oca? desconhecido :

Antes de mais nada, devemos tentar neconhecer o Local. A primeira coisa a ser peu
ta sexã examinar o tipo do Local, se estamos em campo aberto ou em vale, se existem perigos, eto.
Em prontiro Lugar, devemos sentar calmos e tentar achar a sotução mais (acit

conveniente. E pregerivel voltar pelas picadas, o caínho que tinha gerto ate
tocal atual. Se E impossivel, senta bom acender uma fogueira, claro, se não
perigo de inimigos, é assim o fogo e a fumaça senão sinais de vida,

e

q
hã

Quando estamos andando, & bom prestar atenção ao vento. À direção da ventania see
nã descoberta através de objetos voando ou pocina Levantada. E bom othar bem
tentar gravar formas e objetos especiais no caminho, que facilitaram o caminho de
volta.

Conhecimento da area de noite :

Devemos Lembrar, que de noite tudo parece sex mais Longe e é digicil neparar
sinais de pista, 6 0 barulho É muito maior.

em

no
Quando o assunto & proteger o Local de inimigos, devemos confiar muito mais
que ouvimos é cheinamos. Quando estivermos em grupo, deve-se andar bem proximos, .
6
 גווdos outros, e em Locais quanto mais escuros, em sátencio absoluto. Quando
aproximação & feita em grande distancia um do outro É necessario combinar sinais
em vozes conhecidas a todos, e em caso de presença de inimigos, deve-se usar vo zes do animais, Naturalmente se andarem em anta desvastada, o unico indicativo &
a tua e as estretas,
Dadospara orientação :

Sena qacik nos oxientamos através de objetos encontrades ao nedor, especialmente
na dixeção que devemos escolher para continuar o caminho. Estes podenão ser arvones, montanhas de goma especial, cones (GLones, terna) e ato casas, estradas

ete. Duranto a caminhada sexta bom virar para tras e olhar para a paisagem ou vantos objetos que nos gaciLitaam acharmos o caminho na volta.
E sempre bom subir a um Local alto 6 observar a paisagem e escolher o caminho por
objetos fixos ao nedor. Cada vez que aproximar-se de um cbjeto que escolheu,
em Linha seta até o proximo, atê chegar no 10000 +
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TSIUD (equravelro)
Numa machane tzogi ha grande improtancta na aquisição e manuntenção do material

necessato. Taghid essencial é o de Machsan Tatud (deposito de equipamentos)
emprestara as ferramentas e as necebera de volta, pois esta tudo anotado,
Eis aqui uma Pista de material tipico para uma machant de tzogiut :
Equipamento Pessoal :

Corda pessoal - & a 10 nm (5 metros)
Corda de uso variado - 4 mm (3,5 metros)

ט

=

Canivete
Cantit
Mochita
Lanterna

Copo, prato, colher
Chapeu
Sapato de cano alto

2 cobertores

a

=

Lençol
Caderno e caneta
Roupas de uso pessoal, segundo o Local e o ctima.

ipamento da Machane :
Machado (pequeno)

(o numero Segundo 08 participantes)
Corda grossa e gina

Bandeira

Pacote de banbante grosso

Naxteto - 5 hitos

Tabuas

Fosforos

Arame

Papel Higiênico

Enxadas
Balde
Panelas, concha

Ancânho
Picureta
Pregos e Martelo

Mapa detalhado
Pa
Estacas

Lata de Lixo (sacos)

Lona

Sentote

Primeiros Socorros
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