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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelést írtam a 2017. szeptember 17-én, a Kamaraerdőn megtartott Campona Kupa 

tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
  

Campona Kupa 2017 

kategória alapfok középfok A csoport középfok B csoport összesen 

csapatok száma 3 8 13 24 csapat 

versenyzők száma 13 fő 11 fő 27 fő 51 fő 

 

Először is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy részt vettetek a Campona Kupán. A 

versenyen két pálya volt, abból lehetett választani a tudásszintnek megfelelően. A középfokú B 

kategóriát és a középfokú családi kategóriát összevontuk, mivel csak egy családi csapat indult. 

 

A pályát Dravecz Ferenc tervezte. A verseny lebonyolítását 3 ember végezte. Balázs József, 

Balázsné Tóbiás Ildikó és Dravecz Ferenc. A célban Balaton szeletet kaptak az indulók. 

 

A verseny első tanulsága, hogy a várható időjárás miatt teljesen felesleges elhalasztani egy 

versenyt, mivel ha a sors úgy akarja, akkor úgyis esőben kerül megrendezésre. Ez be is jött. 

Egy kellemesen bús-borongós napról sikerült áttenni egy szutykos, esős vasárnapra. 

A nem túl kellemes időjárás a létszámon is érződött. A szokásos 30-40 csapat helyett 24 csapat 

indult. De ez is kellemes meglepetés volt, mi még ennyire sem számítottunk.  

 

Mivel a Gyermeknap Kupáról sokszor hallom vissza, hogy brutális és kegyetlen volt, ezért 

próbáltam egy jóval könnyebb, de azért még kihívást jelentő pályát tervezni. Remélem sikerült. 

Az eredmények is ezt tükrözik. Viszonylag kevés tévesztő bóját fogtatok. Tisztelet a 

kivételnek. 

 

A verseny TVB ellenőre Magyar Emőke volt. A Campona Kupa része volt az Országos 

Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak és a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak is. 

 

És akkor néhány szót azokról az ellenőrző pontokról, melyek kicsit technikásabbak voltak, 

vagy többen is rontottátok. 

 

A) ALAPFOKÚ PÁLYA  

 

1. ellenőrző pont: A feladat itt az volt, hogy a piros karikán belül látható 3 határkő közül hány 

van meg a valóságban is. Egy határkő szépen állt, egy a földön feküdt, egy pedig hiányzott. 

Azaz a megoldás: 2 db határkő van meg a háromból. Attól, hogy a határkő a földön pihent, 

fizikálisan még meg volt. 

 

2. ellenőrző pont: Itt nem is nagyon van mit magyarázkodnom. Egy domb mögött lévő gödröt 

kellett megtalálni. A két tévesztő bója is gödörben volt, csak domb nem volt mellettük.  

 

5. ellenőrző pont: Ha megnézitek a kinagyított térképet egy rókavár volt kiszúrva. Tény és 

való, hogy a rókavár kicsit távolabb volt a valóságban az úttól. A tévesztő bója, amit minden 

csapat fogott egy snassz gödör volt és garantáltan nem egy rókavár. Mivel minden csapat a 

gödörnél igazolt és nem a rókavárnál, így teljesen mindegy volt, hogy minden csapat 0 vagy 60 

hibapontot kap. De végül is inkább kivettük a rókaváras feladatot a versenyből. Nem 

befolyásolta a verseny végeredményét. Szóval a rókavárnál kellett volna igazolni. 

 



 2 

 

 

8. ellenőrző pont: Itt az igazán jellegfa már ki volt vágva vagy kidőlt és az úton hevert. Az a 

fa, amin a tévesztő bója volt elég jellegtelen volt. Olyan volt, mint a többi körülötte lévő fa. 

 

12. ellenőrző pont: Ha figyeltétek a kerítést, akkor a kerítés szélénél volt az egyik gödör, 

aminél az egyik tévesztő bója volt. Ez a gödör a térképen is rajta volt. A gödör, aminél igazolni 

kellett a kerítés törésvonalánál volt. Ez volt közel-s távol a legmarkánsabb gödör. 

 

22. ellenőrző pont: A feladat itt az volt, hogy keressétek meg a piros karikán belül azokat a 

tereptárgyakat, amik nincsenek a térképen ábrázolva. Mi azokat a dolgokat tekintettük 

tereptárgynak, amiknek jól definiált tájfutó térképi jelölése van. Hat bóját raktunk ki a piros 

karikán belül. Két bóját tettünk két nagy gödörbe. Két bóját két kis mélyedésbe. 
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Mind a négy mélyedésnek van tájfutó térképi jele. Az ötödik bója egy teljesen jellegtelen fán 

volt. Ezt nem tekintettük tereptárgynak. Ennél a fánál nem kellett igazolni. A hatodik bója a 

piros karika észak-nyugati ívén lévő száraz árokban volt. Ez is tereptárgy volt, hiszen a száraz 

ároknak is jól definiált tájfutó térképi jelölése van. Viszont rajta volt a száraz árok a térképen, 

ezért ennél a bójánál sem kellett igazolni. Azaz a két kis mélyedésnél és a két nagy gödörnél 

kellett igazolni. 

 

 

B) KÖZÉPFOKÚ PÁLYA 

 

1. ellenőrző pont: A feladat itt az volt, hogy a piros karikán belül látható 3 határkő közül hány 

van meg a valóságban is. Egy határkő szépen állt, egy a földön feküdt, egy pedig hiányzott. 

Azaz a megoldás: 2 db határkő van meg a háromból. Attól, hogy a határkő a földön pihent, 

fizikálisan még meg volt. 

 

15. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot a kerítés szélétől vagy a kerítésen belül lévő nagy 

oszloptól tudtátok bemérni. A tévesztő bója jóval délebbre volt. Igaz, hogy sokkal markánsabb 

gödör volt, csak teljesen rossz helyen. 

 

25. ellenőrző pont: Lásd az alapfok pályán a 22. ellenőrző pontnál írtakat.  

 

30. ellenőrző pont: Többen is a piros nyíllal jelölt gödörnél igazoltatok. Itt volt a tévesztő bója.  

 

 

 

 

És végezetül szeretnénk megköszönni minden csapatnak, hogy velünk töltöttétek ezt az esős 

vasárnapot.  

 

 

Dravecz Ferenc és Balázs József 

                                                                                        Budapest, 2017. szeptember 24. 


