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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelés a 2017. július 2-án, Pusztamaróton megtartott Gerecse Kupa tájékozódási 

túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
 

Gerecse Kupa 2017 

kategória 
középfok 

B csoport 

középfok 

családi kategória 

csapatok száma 13 2 

versenyzők száma 26 fő 7 fő 

 

Összesen 15 csapat indult és 33 versenyző. 
 

A verseny része volt az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak. A verseny 

megrendezéséhez megkértük és meg is kaptuk a hatósági engedélyeket. 

 

 Országos Középfokú Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Középfokú bajnokság B csoport 8 csapat 

Középfokú bajnokság családi kategória 2 csapat 

 

Aki részt vett a Gerecse Kupán, annak biztosan feltűnt, hogy a Gémes Majális Kupához és a 

Gyermeknap Kupához képest jóval nagyobb lazaság jellemezte. Már ott kezdődött, hogy nem 

voltak időmérő állomások. És hát valóban 1-2 bóját jóval pontosabban is ki lehetett volna 

rakni. 

Az, hogy a verseny így alakult, annak az az egyik oka, hogy a Gerecse Kupát végig nagyfokú 

érdektelenség övezte. Nagyon gondolkoztam rajta, hogy érdemes-e egyáltalán megtartani. A 

verseny reggeléig 10 csapat jelentkezett, de ebből két csapat jelezte, hogy mégsem fog jönni 

Pusztamarótra. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy kevesebb figyelem jutott a Gerecse 

Kupára. 

A másik oka, hogy ez a verseny igazából általános iskolás és középiskolás gyerekeknek 

készült. A Természetjáró Diákok és Gyerekek Országos Találkozójának volt az elő 

rendezvénye. Az a pálya, amin végig mentetek az az összeolvasztott nappali és az éjszakai 

gyerekpálya volt. Sok ellenőrző pontnál annak is örültünk, ha egyáltalán megtalálják a 

gyerekek. Ilyen volt például a 2. ellenőrző pont. Annak is örültünk, ha a gyerekek felmásznak 

a dombtetőre és megtalálják a bóját. Nem akartuk nagyon eldugni nekik. A bóják kirakásakor 

is a gyerekekre helyeztem a fő hangsúlyt, hogy ők hogyan fogják megtalálni. A szombaton 

kirakott bójákat csak kedd délután szedtem be. 

Időmérő állomás is azért nem volt, mivel még 10 csapatot sem vártunk a versenyre. Ezért is 

volt nagyon kellemes meglepetés, hogy 33-an is ellátogattatok Pusztamarótra. 

 

Az mindenképpen tanulság volt a számunkra, hogy az iskola szünetben, a vakációs 

időszakban nem érdemes versenyt rendezni még a kuriózumnak számító helyszíneken sem. 

Ráadásul Budapesttől távol. 

 

A versenyen egyetlen középfokú pálya volt csak. A verseny után senki sem panaszkodott, 

hogy túl nehéz lett volna a verseny, de azért nem volt annyira könnyű sem. A bóják kirakása 

közel 9 órámba tellett. A verseny értékelésekor a középfokú B kategória és a családi kategória 

össze lett vonva. 

A pályát hárman terveztük: Magyar Emőke, Magyar Lajos és én. A verseny lebonyolításán 

csak egyedül én vettem részt. A verseny végén Balaton szelettel és ásványvízzel lettek 



 2 

megkínálva a csapatok. Az időjárásra sem lehetett panasz, nagyon kellemes kiránduló idő 

volt. 

 

És akkor az említésre méltó ellenőrző pontok. 
 

2. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál többen is jeleztétek, hogy a keresztnél kellett 

volna lenni a bójának. Teljesen igazatok van, de mint mondtam első közelítésben általános 

iskolás gyerekeknek szántam. Ők nem panaszkodtak, hogy rossz helyen lett volna a bója. 

Természetesen az sem kapott hibapontot, aki nem igazolt és írta is, hogy a bója rossz helyen 

van. Egyébként itt nem volt tévesztő bója. 

 

6. ellenőrző pont: Mikor a pályát kijelöltük, akkor itt még nem volt ilyen szép emberes 

méretű csalános. Elnézést érte, hogy keresztül hajtottunk benneteket. Kora tavasszal jó 

ötletnek tűnt. 

 

7. ellenőrző pont: Itt minden csapatnak direkt felhívtam a figyelmét a rajtban, hogy a zöld x 

van kiszúrva. Nem akartam, hogy az legyen a gond, hogy hová is szúrtam. Itt az érdekesség 

az volt, hogy a zöld x nem minden esetben fatuskót jelölt a térképen. Itt is egy szép szál fa 

volt zöld x-ként jelölve, aminek a teteje volt letörve. De akkor is egyértelműen ez a fa volt 

zöld x-ként jelölve a térképen. 

 

8. ellenőrző pontok: Ezt az ellenőrző pontot nem a nehézsége miatt említem meg, hanem 

azért, mivel innen eltűnt a kirakott bója. Hétfő délután jártam erre legközelebb és akkor már 

nem volt itt sem bója, sem zsírkréta. Mivel nem tudtam, hogy a verseny teljes ideje alatt 

helyén volt-e a bója, ezért az iránymérés értékelésekor a ± 3
o
 helyett ± 4

o
-ot fogadtam el jó 

megoldásként. Bója nélkül elég sok helyről lehetett mérni. 

 

9. ellenőrző pont: Itt a terepviszonyokat tudtátok figyelni. Az árok nyúlványok 

beazonosíthatóak voltak. Lehetett őket számolgatni. Az út is jól látszott, ami ment a 10. 

ellenőrző pont felé. Attól is lehetett mérni. 

 

11. ellenőrző pont: Itt a legszélső nagy sziklát kellett megkeresni. A két tévesztő bója 

biztosan nem a térképen is jelölt szélső szikla volt. Az egyik nagyon keletre volt, a másik túl 

észak-keletre. A 10. ellenőrző pont felöl jövet a legelső nagy szikla volt a jó. Amit már 

messziről is láttatok. 

 

12. ellenőrző pont: A térképen a piros karikán belül több nagy szikla is látható. Három 

sziklán is volt egy bója. Ha a 11. ellenőrző pontról irányba mentetek erre az ellenőrző pontra, 

akkor a legészakabbra lévő bója volt a jó. Az egyik tévesztő bója a jó bójától délre, a másik 

tévesztő bója a délebbi nagy sziklától keletre volt. A bóják a nyíllal jelölt sziklákon voltak. 
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13. ellenőrző pont: Ez volt számomra az egyik legnehezebb ellenőrző pont. A bója 

kirakáskor én is csak többszöri nekifutásra találtam meg a gödröket. 

 

14. ellenőrző pont: Itt azért meglepődtem, hogy egy ilyen rövid, 50 méteres szakaszon 

ennyire pontatlanul mértétek az irányfésűt. Más versenyeken 300 métert is kell menni a 

bójasorig. Itt egy ’’ nagyon durva’’ 50 métert. Látszott is a bójasor a pocsolyától. Akár onnan 

is be lehetett mérni. 

 

14. -15. ellenőrző pont átmenet: Mint utólag kiderült ez volt a verseny legnehezebb 

szakasza. A gyerekek versenyén itt szinte mindenki eltévedt. De a Gerecse Kupás csapatok 

közül is többen az Y elágazás jobb oldali ágán mentetek tovább. Az Y elágazás bal oldali ága 

valóban alig látszott, míg a jobb oldali ága nagyon is. Akik eltévedtek nem vették észre, hogy 

a jobb oldali ág a gerincen megy. Ezzel szemben a 15. ellenőrző pont 2 szintvonallal lejjebb 

volt, azaz masszívan lefelé kellett menni. A 16. ellenőrző pont pedig már 50 méterrel volt 

lejjebb. Annak azért gyanúsnak kellett volna lennie, hogy nem lefelé mentek. A 15. ellenőrző 

pontnál lévő nagy szikla már az Y elágazás elválásánál is jól látszott. 

Ezért is tettük erre a nagy sziklára a bóját, hogy minden csapat lássa, hogy merre kell menni. 

Itt sajnos sokan eltévedtek. 

 

17 ellenőrző pont: A két tévesztő bója a sziklafal északi oldalán voltak, hogy jól láthatóak 

legyenek a 16. ellenőrző pontról jövet. A jó bója a sziklafal túloldalán volt. Ki kellett menni a 

nagy útra, onnan jól látszott. Elnézést azoktól a csaptoktól, akiknél esetleg nem volt 

egyértelmű a szúrás helye. Én igyekeztem az út és a sziklafal közé szúrni. 

 

17 ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál is fogtatok tévesztő bóját annak ellenére, hogy 

még a stekk is kint maradt véletlenül a jó gödörnél.  

 

21. -22. ellenőrző pont: Mindkét ellenőrző pont ki lett szedve a versenyből. 

 

28. ellenőrző pont: Több csapat is jelezte, hogy a nagy szikla a bokros részen túl volt és nem 

az út mellett. Ez így igaz. Mivel ez az ellenőrző pont az éjszakai gyerek pálya pontja volt, 

ezért került a bója ilyen közel az úthoz. Ne kelljen keresztül vergődniük éjszaka a susnyáson. 

Ez persze nem mentség, mert ettől függetlenül lehetett volna tenni egy bóját a nagy sziklákra 

is. Itt sem volt tévesztő bója. 

 

Kicsit összegezve a Gerecse Kupát, valóban érződött rajta, hogy egy hosszú és fárasztó 

tavaszi versenysorozat utolsó versenye volt. Sokáig ott lebegett felette, hogy nem is lesz 

megrendezve a verseny a nagyfokú érdektelenség miatt. A néhány pontatlanul kitett bója 

ellenére remélem jól éreztétek magatokat a stressz mentes (előre tudtátok, hogy nem lesznek 

időmérő állomások) Gerecse Kupán. Egy olyan pályán versenyezhettetek, ahol nem gyakran 

szokott tájékozódási túraverseny lenni. Pusztamarót megközelítése is emlékezetes marad azok 

számára, akik kiállták a bátorság próbát és ellavíroztak a kátyúk között. 

 

 

 

 

 

 

 

Dravecz Ferenc 

 

Budapest,  2017. július 7. 


