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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelést szeretnék írni a 2017. április 30-án, a Hárshegy északi részén megtartott Gémes 

Majális Kupa tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
 

Gémes Majális Kupa 2017 

kategória 
Túravezető 

tanfolyam 
alapfok 

középfok 

családi 

középfok 

B csoport 

középfok 

A csoport 

csapatok száma 7 14 6 15 8 

versenyzők száma 7 fő 55 fő 20 fő 27 fő 14 fő 

 

Összesen 50 csapat indult és 123 versenyző. 
 

A verseny része volt a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Középfokú 

Tájékozódási Túrabajnokságnak is.  

Nagy-nagy örömünkre szolgált, hogy a háromnapos ünnep kellős közepén a Gémes Majális 

Kupát választottátok wellnessezés helyett. Szintén nagy örömünkre szolgált, hogy a Gémes 

Parkversenyhez hasonlóan ismét ilyen sokan vettetek részt a versenyünkön. Mindkét 

túraversenyen több, mint 100-an indultatok. A két tájékozódási túrabajnokságból is sokan 

képviseltettétek magatokat. És megint csak nagy örömünkre szolgált, hogy voltak új csapatok 

is, akik még csak most ismerkedtek a túraversenyzéssel. 

 

 Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Országos Középfokú Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Középfokú bajnokság 

A csoport 
7 csapat 6 csapat 

Középfokú bajnokság 

B csoport 
12 csapat 13 csapat 

Középfokú bajnokság 

családi kategória 
7 csapat 6 csapat 

Alapfokú bajnokság 6 csapat 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában ketten vettünk részt: Draveczné Nagy Mária és 

én. A tömeg időben szétoszlott, így nem volt komolyabb fennakadás és sorban állás sem a 

rajtban sem a célban. Legalábbis mi úgy éreztük. Mindenkinek bőven volt ideje elvégezni a 

rajtban a feladatok megoldását. Senkit sem sürgettünk. Versenyidőn kívül történt a feladatok 

megoldása. A rajtban megoldandó feladatok nem okoztak különösebb problémát a 

csapatoknak.  

A tájékozódással kapcsolatos feladatok közül irányszöget már olyan jól tudtok mérni, hogy 

szinte csak szinten tartás miatt kell időnkét betenni a versenyekbe, hogy el ne felejtséltek. A 

távolságmérés viszont még hagy némi-nemű kívánni valót maga után. Egész vad értékek is 

születtek. Teljesen sík területen kellett 248 métert lemérni. Igaz, hogy hulla fáradtan. 

 

Az időjárás is kegyes volt hozzánk és hozzátok. Nagyon kellemes, igazi kiránduló idő volt. 
 

Szombaton 88 darab bója került kirakásra. Ezek kirakása 9 órámba tellett. A verseny előtt és a 

verseny alatt egyetlen bója sem tűnt el. Pályabontáskor minden a helyén volt. 
 

A versenyen egy középfokú és egy alapfokú pálya volt. A verseny után minden induló egy 

Balaton szeletet kapott.  
 



 2 

A verseny után sokan jeleztétek, hogy nehéz, technikás verseny volt. Ezt az eredmények is 

igazolták. Legalább egy tévesztő bóját minden csapat fogott, de inkább többet.  

 

Minden versenyen próbálok valami szokásostól eltérő elemet is belevinni a versenybe. A 

Gémes Majális Kupán a kreativitás ott volt, hogy a középfokú pálya első 10 ellenőrző pontja 

egy viszonylag kis helyre koncentrálódott. Természetesen egy susnyással jól ellátott területre. 

Szóval ezt az első 10 pontot ne kiszúrásnak érezzétek, hanem kreatív ötletnek. Lehetett 

gyakorolni az iránymenetet, vagy követni az árkot. 

A másik újítás, hogy kinagyítva a menetutasításba is bekerültek azok az ellenőrző pontok, 

amik nem jól látszottak az eredeti térképen. Például dombsorok. Nem szerettem volna, hogy 

az döntsön, hogy kinek van jobb szeme. 

 

És akkor néhány szót azokról az ellenőrző pontokról, melyeket többen is rontottátok. 

 

Középfokú pálya: 

 

3. ellenőrző pont: Az öt domb kinagyítva is bekerült a menetutasításba. A valóságban is meg 

volt mind az 5 domb. Kettő az úttól balra és három az úttól jobbra. A 3, 4, és 5. dombokon 

volt a bója, abból az irányból számozva, ahonnan jöttetek (A 2. ellenőrző pont felől). 5 csapat 

így is tévesztő bóját fogott. 

 

4. ellenőrző pont: Ez volt talán a legnehezebben megtalálható ellenőrző pont az első tízből. 3 

csapat nem találta meg. Én mindig a mellette elmenő észak-déli irányú útról közelítettem 

meg. Akkor általában bele is botlottam a nagy gödörbe. Ez az út jól követhető volt. 

 

5. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot nem sokan rontottátok el. Itt annyi volt a turpisság, 

hogy két gödörben is volt szikla. Így nem a sziklás gödröt kellett keresni, hanem azt, amelyik 

a 3 gödör közül a legészakabbra volt. Egy tájolóval a kézben ez nem is volt olyan nehéz. 

 

8. ellenőrző pont: Ebből az ellenőrző pontból többet is ki szerettem volna hozni, viszont 

annyira kizöldült a táj és annyira susnyás lett a környék, hogy nem látszódtak a tereptárgyak, 

amihez mérni lehetett volna. Nem látszott a Gyermekvasút állomás és a két kis gödör, ami az 

ellenőrző pont és a Gyermekvasút állomás között volt. Pedig itt is volt egy raklapnyi szikla. 

Egyetlen tévesztő bóját tettem csak ki, arra a sziklára, ami a Gyermekvasút állomásról feljövő 

kis ösvény mellett volt. A kis ösvény nem egy több sávos autópálya volt, de azért jól látszott. 

 

 
 

12 ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot is sokan tévesztettétek, így alaposabban 

körbenéztem az ellenőrző pont környékén. Az ’’a’’ ponttól mérve 53 méterre volt a tévesztő 

bója és + 18 méterre a jó bója. Azaz a tévesztő bója a lila karika bal oldali szélén volt. A ’’b’’ 

útkereszteződéstől is megmértem a távolságot és a jó bója 50 méterre volt. Azaz pont ott 

ahová raktam. A villanyvezetékektől is kb. megfelelő távolságra volt a jó bója. Azaz jól 

raktam ki a bójákat és a b ponthoz közelebbi bója volt a jó, ami a nagy árok szélén volt. A 

tévesztő bója pedig a lila karika bal oldali szélénél volt. Lásd a következő oldalon lévő ábrát. 
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15. ellenőrző pont: Ez az ellenőrző pontot majdnem mindenki elrontotta.  

 

 
 

A jó bója és a tévesztő bója 20 méterre volt egymástól. Én 3 pontból mértem ki a jó bója 

helyét. Ha ránéztetek a térképre és a nagy árokra, akkor láthattátok, hogy épp a nagy árokban 

lévő domb végénél volt a szikla. Ott ahol az egyik dombnak vége volt és kezdődött a másik 

domb. A második domb végénél volt a tévesztő bója. Ez a valóságban is jól látható volt. A 

térképen lévő ’’b’’ úthajlattól is kimértem a távolságot. Illetve a villanyoszloptól (térképen c 

pont) is 80 méterre kellett lennie a jó bójának. A lila karika jobb oldali szélén lévő útkanyar a 

valóságban egyáltalán nem volt jellegzetes, így ehhez nem tudtam távolságot mérni. Ezek 

alapján jó bójaként azt fogadtam el, ami közelebb volt az időmérő állomáshoz. Mivel az 

összes csapat ezen a szakaszon már komoly időhibával rendelkezett, ami az első 10 ellenőrző 

pontnak volt köszönhető, így itt már nagyon siettetek. Illetve a jó bója el volt dugva a szikla 

mögé, míg a tévesztő bója már messziről üvöltött. Nagy valószínűséggel ezek is 

hozzájárultak, hogy csak nagyon kevés csapat igazolt a jó bójánál.  

 

17. ellenőrző pont: Ez az ellenőrző pont is sok csapatnak okozott gondot. Ha elmentetek a 

kanyarig, onnan már egyértelmű volt, hogy a kanyar után kell lennie a jó bójának. A két 

tévesztő bója legalább egy szintvonallal volt magasabban az úttól és még a kanyar előtt volt.  

A sziklától észak-nyugatra lévő szikla is meg volt a valóságban. A nagy árokban volt, ahová a 

térképen is jelölve volt. Ha átnéztetek a Szépjuhászné út túloldalára a kerítés is meg volt. 

Azaz a kanyar utáni nagy sziklánál volt a jó bója. Az ellenőrző ponttól délre lévő Y 

elágazástól is 100 méterre volt a jó bója. 
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23. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot is kinagyítva beletettem a menetutasításba. Itt a 

csalafintaság ott volt, hogy volt egy kivágott fatuskó is, amit akár dombnak is lehetett nézni. 

Így úgy tűnhetett, hogy 4 dombocska is van a valóságban, amiből az egyik tehát fatuskó volt. 

A bóják eltolva lettek kirakva a dombokra. A menetirány szerinti első dombra nem tettem 

bóját, viszont a kis fatuskóra igen. Így nem a középső bójánál kellett igazolni, hanem a 

legszélsőnél. 

 

24. ellenőrző pont: Itt is több szikla volt a valóságban, mint amennyi a térképen van 

ábrázolva. Ha a térképen is jelzett nagy gödröt megkerestétek, akkor a gödörtől lehetett mérni 

a három bója irányszögét. Az egyik tévesztő bója észak, észak-nyugatra volt a gödörtől, míg a 

másik majdnem keletre. Én a gödörtől mértem ki a sziklákat. 

 

 
 

25. ellenőrző pont: Ez az az ellenőrző pont, amit egyszerűen nem értek, hogy miért 

rontottátok el olyan sokan. Itt semmi trükközés, csalafintaság nem volt. A karika közepén 

lévő út a térképen és a valóságban is jól látszott. Úgy kanyarodott a térképen, ahogy a 

valóságban. Én az út bal oldalára és a jobb oldalára tettem a bóját. Felmerült bennem, hogy 

esetleg rosszul szúrtam ki néhány térképet. Megnéztem a megmaradt középfokú térképeket és 

mindegyiken határozottan és egyértelműen a kanyarodó út jobb oldala volt kiszúrva. Végig 

mentem az úton is és az is rendben volt. Ott kanyarodott és úgy, ahogy az a térképen is van. 

Ahogy most látjátok a térképet, ebből az irányból nézve a jó bója az út jobb oldalán volt a 

nagy árokban. Az út bal oldalán már nem folytatódott a nagy árok. Ott egy gödör volt. A 

gödörben volt a tévesztő bója. 

 

27. ellenőrző pont: A térkép itt egy föld és egy szikla gödröt jelölt. A valóságban mindkét 

gödröt lehetett sziklás gödörként is értelmezni. Viszont a két gödör egymáshoz képesti 

helyzete alapján a jó bója az volt, ami közelebb volt a 28. időmérő állomáshoz. 

 



 5 

 

Alapfokú pálya: 

 

4. ellenőrző pont: Megegyezik a középfokú pálya 12. ellenőrző pontjánál leírtakkal. 

 

7. ellenőrző pont: A térképen is jelzett szikla alakzathoz lehetett mérni a jó bója helyét. A 

sziklalépcső meghosszabbításának vonalában volt a jó bója. Ahhoz lehetett viszonyítani. Két 

tévesztő bója volt és mindkettő a sziklalépcső előtt volt. Semmiképpen sem a 

meghosszabbításában. 

 

 
 

11. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot a középfokú csapatok nem rontották csak az 

alapfokú csapatok. Ugyanaz volt az ellenőrző pont. A képen piros nyíllal jelölt 3 gödörbe 

tettem bóját. A kék nyíllal jelölt utak összefutásától 30 méterre kellett lennie a jó bójának. És 

ott is volt. Illetve a kék nyíl melletti szikla is meg volt a valóságban. Onnan is lehetett irányt 

mérni. Az út melletti nagy szikla is rajta van a térképen. A jó bója a középső volt. 

 

 
 

21. ellenőrző pont: Itt csak a figyelmetlenséget tudnám megemlíteni. A három szikla meg 

volt a valóságban is. A jó bója az úthoz legközelebb lévő sziklán volt. Lásd a következő 

oldalon lévő ábrán. 

 

21. ellenőrző pont: Ez már kicsit trükkösebb volt, de nem sokkal. Itt két jellegfa is volt az út 

mellett. A balra lévő jellegfánál volt egy szikla is. Ezen a sziklán volt a jó bója. Ha jól 

megnézitek ott a fekete pötty a jellegfa bal oldalán. 
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És végezetül köszönet, hogy ilyen sokan részt vettetek a Gémes Majális Kupán. Remélem 

senki sem távozott rossz szájízzel a versenyről. A verseny valóban kicsit nehezebbre 

sikeredett a szokásostól, de azért remélem jól éreztétek magatokat. 

 

 

Dravecz Ferenc 

 

Budapest,  2017. május 7. 


