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<p>H�sv� h�f?i BILICK�� V��osfaluban<br /> <br /> V��osfaluban a V��osfalui
Hagyom�y?rz? Ifj�s�i T�sas� (VHIT)<br /> imm� t�b mint t� �e eleven�ette fel a h�sv�i
hagyom�yokhoz k�?d?<br /> n�i j��okat, szok�okat.<br /> H�sv� h�f?n kora reggel
elindulnak a fi�k meglocsolni a l�yokat,<br /> d�ut� pedig elkezd?dnek a n�i j��ok: a
toj�ba dob��,cakkoz� � a bilick��.<br /> A rendezv�yre minden �dekl?d?t, egy�i
versenyz?t � csapatot<br /> sz�esen l� a faluk�pontban a VHIT csapata.<br /> <br /> A
bilick�� j��le��a:<br /> <br /> <strong>BILICK��</strong><br /> <br /> Bilick�ni annyit
tesz, mint bottal el�tni egy leveg?be perd�lt hegyes fadarabot. A j�� ?sr�i, Eur��a
Kelet-�si�� ker�lt: K��an a neve iau chhung, egy m�ik v�tozatban, D�-K��an da err;
Indi�an gooli danda, Afganiszt�ban danda keiek (a danda az �t?bot). De ismerik
�zak-Afrik�an � Amerik�an is, egyszer?bb form�ban. Ez a v�dorl�j�� v��l is
K��-Eur��an kapta meg a leg�szetettebb form��.<br /> <br /> MAGYAR BILICKE.
Arasznyi hossz�, 3-4 centim�er vastags�� fa- vagy �darab a bilicke, amely mind a k� v��
ki van hegyezve. Az �t?, k��lbel�l egym�eres, � nem vastagabb a bilick��. Sima j��p�y�
a f�dbe egy kis lukat m�y�enek, ezen fektetik keresztbe a bilick�, innen �tnek. <br />
K�
csapat j�szik, a bent lev? vagy �t?csapat, � a kint lev? vagy mez?nycsapat.<br />
A
bentlev?k egyik j��osa a bilickebottal a kis g�r� kereszt�l fektetett bilicke al�ny�l, � azt
ki�ti, amilyen messzire csak tudja. A kintlev?k a p�y� helyezkednek el, � igyekeznek a ki�t�t
bilick� m� a leveg?ben elkapni. Ha ez siker�l, az �t?j��os kiesett, � mag�al r�tja csapat�,
vagyis a k� csapat helyet cser�. Ha nem siker�l az elkap�, akkor �jabb m?velet
k�etkezik.<br />
Az �t?j��os ism� keresztbe fekteti a bilick� a lukon, � azt a kintlev?k
k��l valaki � onnan, ahol a bilicke az el?z? �t�n� leesett � megpr��ja a r�obott
bilickebottal eltal�ni. Ha ez siker�l, az �t?j��os ugyancsak kiesett, � a csapatok helyet
cser�nek. Ha nem siker�l, k�etkezik a harmadik m?velet.<br />
Harmadszorra az
�t?j��os �c�erez�. Ez �gy t�t�ik, hogy valamilyen kis magaslatra helyezi a bilick�, majd
annak egyik ki�l�hegyes v��e a bilickebottal r�t (ezt nevezik c�ernek), s am� a bilicke a
leveg?ben perd�l, a bottal igyekszik azt min� t�bsz� meg�tni. Hogy h�yszor tudja meg�tni,
az k�?bb a sz�ol�n� lesz l�yeges. Most az �t?j��os, �gy, mint legel?sz�, a lukb�
rendesen el�ti a bilick� min� messzebbre. H�omszor k��letezhet, � a leghosszabb �t�
sz��. Ennek az �t�nek a t�ols�� fogj� pont�t�ben a jav�a �ni. <br />
A pont�t�
kisz���a a k�etkez?k�pen t�t�ik: az �t?j��os a leesett bilick�ez megy, � onnan a lukig
�t?hosszal lem�i a t�ols�ot. Ha a c�erez�n� csak egyszer tudta a bilick� meg�tni, azaz
sim� �t�t, akkor most az �t?hosszak sz��ak t�szeres� �ja fel j�pontnak. Ha dupl� �t�t, a
h�szszoros�, ha tripl�, az �venszeres�. Ha n�yszerest �t�t, akkor az �t?hosszak
sz�szoros�.<br /> <br /> <br /> K�ek: <a
href="http://vasarosfalu.hu/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=6:bilickzs&I
temid=63" target="_blank">itt</a></p>
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