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Kedves Versenyzők! 
 

A szokásostól kicsit hosszabb (9 oldal!) értékelést írtunk a 2017. május 27-én, Solymáron megtartott 

Gyermeknap Kupa tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
 

Gyermeknap Kupa 2017 

kategória 
Túravezető 

tanfolyam 
alapfok 

középfok 

A csoport 

középfok 

B csoport 

középfok 

családi 

csapatok száma 1 9 2 15 3 

versenyzők száma 1 fő 27 fő 4 fő 29 fő 7 fő 

 

Gyermeknap Kupa 2017 

kategória A, A36, A50 A60, A70, A80 

csapatok száma 5 7 

versenyzők száma 10 17 

 

Összesen 42 csapat indult és 95 versenyző. 
 

A verseny része volt az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságnak, az 

Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak és a Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokságnak. A verseny megrendezéséhez megkértük és meg is kaptuk a hatósági 

engedélyeket. 

A Gémes TE egyesületnek ez volt az első versenye, ami része volt az Országos Természetjáró 

Tájékozódási Csapatbajnokságnak is. A verseny nem jöhetett volna létre Horváth András és 

Dalos Mihály segítsége nélkül.  

A felsőfokú pályát Horváth András és Dalos Mihály tervezték, míg a középfokú és alapfokú 

pályát én (Dravecz Ferenc). A verseny MTSZ ellenőre Mórocz Imre volt. 

 

 Budapesti 

Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Országos Középfokú 

Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Középfokú bajnokság A csoport 2 csapat 2 csapat 

Középfokú bajnokság B csoport 13 csapat 14 csapat 

Középfokú bajnokság családi kategória 3 csapat 2 csapat 

Alapfokú bajnokság 5 csapat 

  

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában 11-én vettünk részt. A tömeg időben szétoszlott, 

így nem volt komolyabb fennakadás és sorban állás sem a rajtban sem a célban. 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 középfokú kategóriákat nem tudtam szétbontani, mivel az A csoportból 2 csapat és a 

családi kategóriából is 3 csapat indult csak el. Így együtt értékeltem valamennyi középfokú 

csapatot. 

 

Az időjárás félig-meddig kegyes volt hozzátok. Eső ugyan nem esett, de kicsit túl melegre 

sikeredett, ami azért hozzájárult ahhoz, hogy ilyen brutálisnak és kegyetlennek éreztétek a 

középfokú és felsőfokú pályát. Az alapfokú pályát, azt azért remélem nem éreztétek nagyon 

durvának. Ott azért nem voltak nagyon brutális szintemelkedések.  
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A bóják pénteken számolatlanul kerültek kirakásra. Alsó hangon is legálabb 150 db bóját 

szórtunk ki az erdőbe. A verseny előtt és a verseny alatt egyetlen bója sem tűnt el. 

Pályabontáskor néhány bója már a földön napozott, de nagyjából minden a helyén volt. 

Mindössze 1-2 zsírkréta vesztességünk volt. Ha az igazoló eszköz hűlt helyét találtatok, saját 

íróeszközzel igazoltatok. 
 

A versenyen hivatalosan egy alapfokú, egy középfokú és két felsőfokú pálya volt. A verseny 

utáni visszajelzések alapján, illetve az eredmények láttán inkább azt mondanám, hogy az 

alapfokú pálya mellett 3 felsőfokú pálya volt.  
   
A verseny után minden indulót vendégül láttunk egy kis zsíros kenyerezésre. Amiért 

keményen meg is dolgoztatok. A verseny után minden középfokú csapat jelezte, hogy nagyon 

nehéz verseny volt. Ezt az eredmények is igazolták. Legalább két tévesztő bóját minden 

középfokú csapat fogott, de inkább többet. Több csapat fel is adta a versenyt. 

Mivel valóban kicsit nehézre sikeredett a verseny, ezért a keverési idővel nem foglalkoztam. 

Aki túllépte, az sem került a táblázat végére. Annak is örültem, hogy végig mentetek a pályán. 
 

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

 

Középfokú pálya (Dravecz Ferenc): 

 

Távolágfésű: Három lapbója ért 0 hibapontot. Majd távolság függvényében 10-20-30-40-50-

60 hibapontot kaptatok. 
 

Itiner: Az itinernél mikor a pályát bontottam egy jó bója és egy tévesztő bója a földön hevert. 

A földön fekvő jó bójánál voltak csapatok, akik igazoltak és voltak, akik nem. Mivel valóban 

a földön volt, ezért kivettem a versenyből. Aki nem igazolt nála, az sem kapott érte 

hibapontot. A földön fekvő tévesztő bójánál senki sem igazolt, így nem sok vizet zavart.  

Az egyik tévesztő bója 3 méteren belül volt az útkereszteződéstől, így aki ennél igazolt, az 

sem kapott érte hibapontot. 

Az itiner első útkereszteződésénél 1-2 csapat jelezte, hogy rosszul van rajzolva az itiner, 

mivel a valóságban nincs meg a 4. út. Az út meg volt, hiszen az első útkereszteződésnél az az 

út, amin elindultatok a sziklától egy Y elágazással csatlakozott a turistaúthoz. Aki az Y 

elágazás jobb oldali ágán ment, az észrevette az Y elágazás visszamenő balos útját. Aki az Y 

elágazás baloldali ágán, az nem biztos, hogy észrevette. Valóban jobban kellett volna 

ábrázolnom az Y elágazást. Ezért elnézést. Az első útkereszteződésnél hegyén-hátán voltak az 

utak. De az itiner elejét nem rontottátok el, így mindenki tudta merre kell elindulni. Az 

itineren nagyon ügyesen végigmentetek. Nem sok hibapontot gyűjtöttetek be vele. 
 

3. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot sokan rontottátok el. Nem gondoltam, hogy ilyen 

nehéz lesz. Ez egy nagy piktortégla üreg volt. Ha megnézitek a térképen, egy hatalmas 

árokkal előtte. A valóságban is így nézett ki. Egy hatalmas árok, melynek a végén egy 

emberes piktortégla üreg volt. A többi piktortégla üreg előtt nem volt egy ilyen szép nagy 

árok. 
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4. ellenőrző pont: Ez szintén egy sok csapat által rontott ellenőrző pont volt. Két helyről is 

meg lehetett találni. Ha jöttetek a 3. ellenőrző ponttól délre, akkor a nagy földletörés szélén a 

két sziklába bele botlottatok (vagy nem). Onnan már egyértelmű volt, hogy melyik a jó bója. 

Ha kimentetek az útra a 3. ellenőrző ponttól, akkor meg az út melletti két egymás melletti 

gödör lehetett a jó támadási pont. Bója is volt bennük, hiszen az alapfokú csapatok ellenőrző 

pontja volt. Én ettől a két tereptárgytól mértem be a 4. ellenőrző pontot. Piros nyíllal jelöltem 

a gödröket és sziklákat. 

 

 
 

5. ellenőrző pont: Itt a két szárazárok alapján lehetett kiválasztani a jó bóját. Volt egy észak-

dél és egy kelet-nyugat irányú szárazárok. A kelet-nyugat irányú szárazárok végén lévő 

gödörben volt a jó bója. Lásd előző ábra. 

  

8-9-10. ellenőrző pontok: A 8 és 9 ellenőrző pontoknál nem is volt tévesztő bója. A 10. 

ellenőrző pontnál sem okozott sok gondot a jó bója kiválasztása. Ami miatt megemlítettem, az 

inkább az, hogy ez volt az első gyilkos átmenet. Tényleg nem volt egy családbarát átmenet. 

Elnézést a kis gyermekes családoktól. A pálya tervezése során sokszor végig mentünk ezen az 

átmeneten. Nekem nem tűnt olyan brutálisnak. Valamiért a Mátra Kupán éreztem magamat. 

 

11. ellenőrző pont: Sziklajárás: Ezt a feladatot senki sem tudta megoldani. Három olyan 

szikla volt, ami nem volt a térképen jelölve. A sziklákat mi a kis gödör melletti, jelleghatáron 

lévő sziklától mértük be. Lásd piros nyíl. Attól a sziklától elindulva be lehette távolságra és 

irányra mérni a sziklákat. Arra a sziklára direkt bóját is tettünk, hogy megtaláljátok. Pontosan 

a jelleg határon is volt, ahogy rajzolva is van a térképen. A kis gödör is meg volt a 

valóságban. A sziklától látszott is. Az egyik térképen nem jelölt szikla a kis gödör melletti 

sziklától délre volt, szintén a jelleghatáron. A másik kettő a piros karika közepe táján. Azokat 

távolságra és irányra lehette kiszűrni. Ezt egy kreatív feladatnak szántuk. De lásd a 7. oldal 

alján lévő ábrát is. Ott a piros pöttyök jelzik azokat a sziklákat, amik nem voltak a térképen 

jelölve. 
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13. ellenőrző pont: Ezen meglepődtem, hogy ennyire sokan tévesztettétek. A lila karika 

északi szélén volt még két nagy gödör. Tőlük kicsit dél-keletre a lila karika közepén lévő két 

nagy gödröt kellett megtalálni. És nem is voltak messze egymástól. Aki kicsit körülnézett az 

megtalálta a térképen jelzett négy gödröt a valóságban is. Találtunk egy ötödik gödröt is a 

közelben. Ebbe is tettünk egy tévesztő bóját. Azt is megtaláltátok. 

 

 
 

 

14. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot is a kreatív feladatok csoportjába soroltuk. Itt a 

piros nyíllal jelölt kis gödröt kellett megkeresni. Tőle pontosan déli irányba lévő sziklánál 

kellett igazolni. Itt nem a sziklákat kellett számolgatni. Hogy megkeverjünk benneteket 

elcsúsztatva tettük ki a sziklákra a bójákat. Azaz a térképen jelölt legnyugatabbra lévő, 

legszélső szikla utáni sziklákra is tettünk bóját. Így nem tudhattátok, hogy melyik a legszélső. 

Szóval a kis gödörtől kellett belőni a pontosan déli irányban lévő sziklát. 

 

 
 

 

15. ellenőrző pont: Itt két gödör is volt. Ha mindkettőt megtaláltátok, már el tudtátok dönteni, 

hogy melyik a sziklás gödör. Számunkra teljesen egyértelmű volt. A másik gödör a földes 

gödrök csoportjába tartozik. 

 

16. ellenőrző pont: Ez is egy kreatív feladat volt. Meglepett, hogy senki sem rontotta el. Itt 

egy határkő és egy magasles maradék volt egymás közelében. Próbáltam úgy szúrni a 

térképet, hogy egyértelmű legyen, hogy nem a határkőnél van a jó bója, hanem a magasles 

maradéknál. Pedig még el is dugtuk a jó bóját a fa mögé. Senkit sem sikerült 

megtévesztenünk. 

 

17. ellenőrző pont: Itt azon lepődtem csak meg, hogy voltak akik két gödröt azonosítottak be. 

Én a 4 és 5 gödröt fogadtam el. 4 gödör teljesen külön volt. A látottak alapján a 4-5 gödröt 

lehetett egy gödörnek és két gödörnek is értelmezni.  

 

22. ellenőrző pont: Ez volt kedvenc ellenőrző pontom. Ezt éreztem a legkreatívabbnak. Itt azt 

kellett kitalálni, hogy melyik fán lehetett a magasles. Ha alaposan megnéztétek a bebójázott 

fákat, akkor észrevehettétek az ácskapcsot, ami bele volt verve a fába. Drótok is lógtak le a 

fáról. Illetve a magasles egyik fadarabját is észre lehetett venni. A tévesztő fák is gyanúsak 

voltak, de azon nem látszottak olyan nyomok, amik ex-magaslesre utaltak volna. 
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24. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál többen is a nyíllal jelölt gödörben lévő 

tévesztő bójánál igazoltatok. Pedig ez még csak félúton volt a jó gödörhöz. 

 

 
 

 

26. ellenőrző pont: Itt többen is fa mögé dugott bójánál igazoltatok. Végül ezt is elfogadtam, 

mivel gondoltam, hogy nem a sziklát szúrtam ki több térképen és úgy gondoltátok, hogy nem 

a sziklánál lesz a jó bója. Egyébként a sziklánál lett volna a jó bója, de elfogadtam a fánál 

történő igazolást is, mivel gondoltam, hogy azért tettétek, mivel a szikla fölé szúrtam néhány 

térképen. 

 

29. ellenőrző pont: Nagyon kevés csapat találta meg a két kis satnya határkövet. Pedig meg 

voltak. Pont ketten voltak és sziklából voltak. Épp azért nem bójáztuk be, hogy megtaláljátok-

e. Hát nem. 

 

32. ellenőrző pont: Itt nagyon remélem, hogy jól szúrtam ki a térképeket. A lényeg az volt, 

hogy nem a legszélső, legészakabbra lévő sziklánál kellett igazolni, hanem az attól kicsit 

délebbre levőnél. Itt is próbáltunk trükközni, azzal, hogy itt is eltolva raktuk ki bójákat a 

rókavárakra. Azaz a legészakabbra lévő, legutolsó rókavárra nem tettünk bóját. Ha 

megtaláltátok a legszélső bóját, még mindig zavarba jöttetek, hogy mi mit tekintünk legszélső 

rókavárnak. A legészakabbra lévő, legszélső bója volt a jó bója, mivel a tőle északabbra lévő 

rókavárhoz nem tettünk bóját. 

 

33. ellenőrző pont: Itt már csak be kellett azonosítani a szárazárkokat. Természetesen a 

legkevésbé szárazároknak kinéző szárazárokban volt a jó bója. De ezen, gondolom már meg 

sem lepődtök. 
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Alapfokú pálya (Dravecz Ferenc): 

 

4. ellenőrző pont: Ha jobban megnézitek a térképet, itt nem az árok végénél kellett igazolni, 

hanem az árok végétől északabbra lévő gödörnél. A gödör teljesen egyértelmű volt.  

 

9. és 14. ellenőrző pont: Itt a villanyvezetékeket kellett figyelni. 4 villanyvezeték volt. Pont 

alattuk voltak a bóják. 

 

13. ellenőrző pont: Itt annyi volt a csalafintaság, hogy mikor van vége az kötelező 

útvonalnak. A szikla be volt bójázva, így észrevehettétek. Egyébként 5 turistajelzés volt a 

kötelező útvonalon. 

 

 
  

16. ellenőrző pont: Itt valóban volt egy sokkal markánsabb gödör az út mellett, de az sokkal 

közelebb volt az útkereszteződéshez. Az útkereszteződéstől 30 méterre volt a jó gödör. A 

tévesztő gödör kb. 10 méterre volt. 

 

18. ellenőrző pont: Ha az úton sétáltatok csak egyetlen olyan gödör volt, amikor kettő is volt 

egymás mellett. Az úttól távolabbi gödörben volt a jó bója. A térképen is rajta voltak az út 

menti gödrök. A lila karika metszi is a legészakabbi egyedül álló gödröt. Szóval a dupla 

gödröt kellett keresni. 

 

 
 

21. ellenőrző pont: Ez volt az egyik legnehezebb alapfokú pont. A térképen is látható sziklát 

kellett megkeresni. Tőle pont északra volt a jó gödör. A szikla alatt lévő gödröt kellett 

megkeresni. A szikla meg volt, jól látszott.  
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21. ellenőrző pont: Ezt rontottátok el a legtöbben. Pedig ezt turisztikai céllal tettem bele a 

versenybe, nem azért hogy zavarba hozzalak benneteket. Ez az ellenőrző pont a vízesésnél 

volt. A bója ott is volt a pályabontáskor is. Nem tűnt el. A vízesésig kellett visszasétálni a 

csiki-csuki útvonalon. 

 

Felsőfokú pálya  (Horváth András): 

 

A pontok elemzése előtt egy kis kiegészítés az általános értékeléshez: 

 

A 29 illetve 22 ellenőrzőpont valóban nem volt kevés. A meredek mászásokat a felsőbb 

korosztályok számára azáltal kívántuk elkerülni, hogy ők ellenirányban haladtak, egyenletes 

emelkedéssel jutottak el a pálya magasabban fekvő pontjaira. Így a kritika talán csak a 19. 

ep.-ra jogos, ennek megközelítése okozhatott fizikai nehézséget. 

 

A térkép állapota tanulságos. Megígérjük, ha a későbbiekben felsőfokú versenyt rendezünk, 

azt csak friss térképen tesszük. Bár igyekeztünk a kritikus helyek környezetében a térképen 

javításokat eszközölni, belátjuk, ez nem mindig sikerült. Különösen bosszantó az A50/26 - 

A60/4 ep. környezete, a nyílt területnek ábrázolt susnyás. Nem mentség csak magyarázat, 

hogy eredetileg a „nehezen leküzdhető bozót” nyugati oldalára terveztük a pontot, de ott 

nagyon megváltoztak a fedettségi viszonyok. A keleti oldalon a „sárga” egyszerűen nem tűnt 

fel, annyira a „sötétzöld/csíkozott” viszonyát figyeltük. 

 

És akkor a pontokról. Jelölés: A50 pálya sorszáma / A60 pálya sorszáma, ha volt 

 

2/2. ellenőrző pont: Itiner. Kevés volt a hibátlan teljesítés. Érdekes, hogy többen az 

ugyanazon a szakaszon elhelyezett két bója közül egyik irányban mindkettőt, másik irányban 

csak az egyiket vették le.  A végén a 20 m-nél közelebb-távolabb kitett bójapár bejött. 

 

4/21. ellenőrző pont: Nem véletlenül volt a feladat neve Méricskélő és nem Szerkesztés. Az 

általános tájékoztató elolvasása után nem jelenthetett gondot: a meghúzott egyenes mentén a 

szóbajövő gödrök távolságát kellett lemérni a segédpontoktól. A különbség csak a kis É-D -i 

árok D-i vége alatti gödörre volt a megadott érték. ( ld. középfok 5. ep. ábrája ). Vajon a 

hibázók nem ezt jelölték meg a térképen vagy ezt jelölték meg de a terepen nem jól ismerték 

fel? 

 

7/18. ellenőrző pont: Itt a fiatalok előnyben voltak, senki sem hibázott. Alulról, a kis tisztás 

felől jövet könnyebb volt a szomszéd gerincen lévő, kibójázott sziklapárral egy szintben lévő 

sziklát azonosítani, mint a NY-i nagy sziklatömbtől meredek oldalban szintmenettel célba 

érni. 

 

9/16. ellenőrző pont: Sziklajárás. Lásd a középfok 11.ep-nél leírtakat és az ábrát. Nálunk 

csak egy hibátlan megoldás volt. A legtöbben a terület ÉK-i szélén az útra rajzolt nagy sziklát 

hagyták ki. 
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11/15. ellenőrző pont: Örömmel találtuk meg a térképen ezt gödörpár-párost. Kihasználva az 

ellenirányú haladást, mindenki először a számára tévesztő párossal találkozott, persze mindkét 

gödörben bójával. 

 

                                      
 

 

12/14. ellenőrző pont: Sziklasor. Lásd a középfok 14. ep szövegét és ábráját. 

 

13/13. ellenőrző pont: Les romja. Senkit sem sikerült megtréfálni, mindenki megtalálta az 

egy darab deszka által képviselt néhai lest. Viszont a határkőhöz kitett bója a beszedésre 

eltűnt, de erről nem a versenyzők tehetnek. Persze ha már a verseny előtt eltűnt a bója, akkor 

ezért nem sikerült megtréfálni benneteket. Nagyon gyanús, hogy sem a középfokú, sem a 

felsőfokú csapatok nem igazoltak a határkőnél lévő bójánál. Ennél azért többet vártunk ettől 

az ellenőrző ponttól. 

 

14/-. ellenőrző pont: Mind a jellegfától, mind a jelleghatár beugró sarkától irány/távolság 

méréssel először tévesztő bójával találkoztunk. Nehezítette a feladatot, hogy a két lapbójával 

megjelölt fa egyike sem a térképen ábrázolt jellegfa volt. 

 

                                       
 

 

16/-. ellenőrző pont: Senkit sem tévesztett meg a bójázott fák egyikén már csak nyomaiban 

látható les, hiszen a felsőfokú pálya pontja a gödörben volt szúrva. 

 

17/12. ellenőrző pont: Iránymérés. Az értékelésből jogos észrevétel miatt kivettük. Nem 

várható el, hogy a versenyzők ismerjék a környékbeli hegycsúcsok, tornyok nevét. Tanulság: 

Ilyen feladat korrekt kitűzéséhez a kiírásban kötelező felszerelésként kell megjelölni a 

környék turistatérképét és a menetutasításban a turistatérképen szereplő megnevezéseket kell 

használni. 

 

18/-. ellenőrző pont: Lásd a középfok 24. ep. szövegét és ábráját. Érdekes, hogy csak egy 

felsőfokú csapat találta meg a helyes bóját. 
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22/8. ellenőrző pont: Mini poligon. Sajnáljuk, hogy ez a feladat fizikailag nehéz lett. A 

szabályzat idézésével (a töréspontok tereptárgyra, terepalakulatra esnek) és a rövid 

távolságokkal úgy véltük, a felsőfokú csapatok biztosan követik a gödör-árok-útelágazás-

jellegfa-út-út-határkő pontsorozatot és így ott vágnak át a sűrűn, ahol nyesőollóval kicsit 

járhatóbbá tettük. Az egyetlen nehezebb átmenet - jellegfa után mély árkon átkelni, sűrű 

növényzeten át irányt tartani, távolságot mérni - után nem volt tilos az útról visszanézni és a 

jól látható jellegfa irányát ellenőrizni, valóban jó helyen értem-e ki az útra. 

 

26/4. ellenőrző pont: Az ominózus zöldpont a sötétzöldben a sarok mögött. Még egyszer 

elnézést a fedettség ábrázolásért. 

 

27/-. ellenőrző pont: A térképen ábrázolt árokvég a valóságban általában nem egyértelmű. Itt 

a szomszédos (K-i) árok elágazási pontja körön belül volt, a levett tévesztő ezzel volt K-Ny 

irányban egyvonalban. 

 

                               
 

És végezetül szeretnénk megköszönni, hogy ilyen sokan részt vettetek a Gyermeknap Kupán. 

Reméljük, hogy senki sem távozott rossz szájízzel a versenyről, ami valóban kicsit 

nehezebbre sikeredett a szokásostól, de azért nagyon reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. 

Mi mind a hárman nagyon sok energiát és szabadidőt áldoztunk rá, hogy egy színvonalas 

tájékozódási túraversennyel debütáljunk az Országos Felsőfokú Tájékozódási 

Túrabajnokságban. Próbáltunk minél több ötletes, trükkös és kreatív feladatot kitalálni a 

számotokra.  

 

 

 

Dravecz Ferenc, Horváth András és Dalos Mihály 

 

Budapest,  2017. június 6. 


