Kedves Versenyzők!
Egy rövid értékelést írtam a 2017. október 8-án, a Margitszigeten megtartott Gémes Kupa tájékozódási
túraversenyről.
Először a szokásos statisztika:
Gémes Sziget Kupa 2017
kategória

alapfok

középfok A
csoport

középfok B
csoport

csapatok száma
versenyzők száma

8
24 fő

6
10 fő

11
22 fő

középfokú
családi
kategória
6
18 fő

összesen
31
74 fő

Először is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy részt vettetek a Gémes Sziget Kupán. A
versenyen egy pálya volt (abból lehetett választani).
A pályát Dravecz Ferenc tervezte. A verseny lebonyolítását 2 ember végezte. Draveczné Nagy
Mária és Dravecz Ferenc. Időben szépen elosztva jöttetek, így bőven elegen voltunk ketten is.
A Gémes Sziget Kupa része volt az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak és a
Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak is.
A verseny alatt néhány bója a földön hevert (pl. 16. ellenőrző pont). Pályabontáskor négy bója
hiányzott, ami kellemes meglepetés volt. Én többre számítottam. Az egyiket talán észre sem
vettétek, mivel a 2. ellenőrző pont 2. tévesztő bójája volt. A 11. feladatnál hiányzott 2-3 bója.
És akkor néhány szót azokról az ellenőrző pontokról, melyek kicsit technikásabbak voltak,
vagy többen is rontottátok.
8. ellenőrző pont: 1-2 csapat itt is tévesztő bóját fogott. Az út melletti villanyoszlopok jelölve
voltak a térképek. Azokat számolgatva meg lehetett találni a jó bóját. A 4. és 5. villanyoszlop
között volt a jó bója.
12. ellenőrző pont: Itt a villanyoszlopnál volt a tévesztő bója és a bokor túloldalán a jó bója.
Próbáltam rá nagyon odafigyelni, hogy nem a villanyoszlopot szúrjam ki a térképen, hanem a
bokor déli szélét. Ha a villanyoszlophoz tettem volna a jó bóját, akkor a villanyoszlop mellé
vagy felé szúrtam volna. Semmiképpen sem alá.
14. ellenőrző pont:
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14. ellenőrző pont: A térképen nem volt jelölve a tévesztő bója. A helyét piros nyíllal jelöltem.
Ha az eredeti térképeteket megnézitek, akkor a jó bója zöld területre volt rajzolva. A tévesztő
bója kint volt a pusztában. Semmi zöld nem volt körülötte. A 15 ellenőrző pontból is be lehetett
mérni, ha azt érintettétek először. A jellegfától dél-keletre volt a jó bója és nem dél-nyugatra.
Ha néztétek az utakat, akkor az Y elágazás is sokat segített.
Illetve a jó bójától pontosan délre volt egy trafó, ami a térképen is jelölve volt. Azaz sok
helyről be lehetett mérni a térképen jelölt villanyoszlopot.
16. ellenőrző pont: Sokan észrevettétek, hogy a sportpályán belülre lett dobva a bója. Aki azt
írta, hogy nincs bója, az sem kapott hibapontot.
20. ellenőrző pont: Nagyon érdekes volt, hogy mennyien reklamáltátok ezt az ellenőrző
pontot. A pályabontáskor alaposan körbenéztem az ellenőrző pont környékén és nem is
értettem, hogy miért volt ez a panasz áradat. A domb nagyon jól látható a térképen és a
valóságban is beazonosítható volt. A jó bója a dombtól délre lévő bokorban volt. A tévesztő
bója a domb tetején. A térkép közepén biztosan nem a dombtető volt és nem is azt szúrtam ki.
Pályabontáskor direkt lemértem, hogy a jó bója 4 méterrel volt délebbre a domb aljától. Szóval
számomra teljesen egyértelmű volt a pályabontáskor, hogy a domb tetején nem lehet a jó bója.
Mivel nagyon sokan a dombtetőn lévő bójánál igazoltatok és sokan panaszkodtatok, ezért 4
hibapont helyett csak 2 hibapontot adtam azoknak a csapatoknak, akik a dombtetőn lévő
bójánál igazoltak.

24. ellenőrző pont: A 24. és a 27. ellenőrző pontnál az kellett észrevenni, hogy a térképen zöld
pöttyökkel általában a bokrok vannak jelölve. A fákat zöld karikával jelölték. A 24. ellenőrző
pontnál is erre kellett figyelni. A helyzet annyiban volt könnyebb, mint a 27. ellenőrző pontnál,
hogy itt csak két fa volt. Aki körbe nézett hamar észrevette a 3 bokrot. A középső bokorban
volt a jó bója.
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27. ellenőrző pont: A helyzet hasonló volt, mint a 24. ellenőrző pontnál. Itt viszont 3 jellegfa is
volt, ami nehezítette a dolgotokat. Ott próbáltam segíteni nektek, hogy pont a legdélebbi fára
nem tettem bóját, hogy gyanús legyen a dolog. A legdélebbi bokorban kellett keresni a jó bóját.
30. ellenőrző pont: Például a térképen is jelölt villanyoszlopot lehetett keresni. A valóságban
is meg volt. A bokor előtte volt. A tévesztő bójás bokrok előtt nem volt villanyoszlop.
39. ellenőrző pont: A hosszú bokor legdélebbi részén kellett keresni a jó bóját.
43. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál nem tettem ki tévesztő bóját. Valóban a kúttól
déli irányba a susnyás kellős közepébe kellett volna tenni a bóját, de nem szerettem volna, ha
összetapossátok a Margitsziget egyik szép susnyását. Így a susnyás szélén lévő bokorra tettem a
bóját. Aki nem igazolt itt, vagy meg sem találta, az sem kapott érte hibapontot. Majdnem
minden csapat igazolt ennél az ellenőrző pontnál.
A feladatok szerintem könnyűek és érthetőek voltak, nem is tudok mit írni róluk. Az
irányméréseknél csúszott be némi hibapont.
És végezetül szeretnénk megköszönni minden csapatnak, hogy velünk töltöttétek a vasárnapot.

Dravecz Ferenc
Budapest, 2017. október 10.
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