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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelést szeretnék írni a 2018. március 25-én, a Gellért-hegyen megtartott Gémes 

parkverseny tájékozódási túraversenyről. 
 

Először is egy kis statisztika: 
 

Gémes parkverseny 2018 

kategória alapfok 
középfok 

családi 

középfok 

B csoport 

középfok 

A csoport 

csapatok száma 9 5 15 9 

versenyzők száma 32 fő 17 fő 38 fő 17 fő 

 

Összesen 38 csapat indult és 104 versenyző. 
 

Legnépszerűbb kategóriának a középfokú B csoport bizonyult. A verseny része volt a 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Középfokú Tájékozódási 

Túrabajnokságnak is.  

 

 Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Országos Középfokú Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Középfokú bajnokság 

A csoport 
8 csapat 8 csapat 

Középfokú bajnokság 

B csoport 
14 csapat 14 csapat 

Középfokú bajnokság 

családi kategória 
5 csapat 5 csapat 

Alapfokú bajnokság 5 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. Az időjárás kegyes volt hozzátok, ha 

mozogtatok nem fáztatok. Mi azért dideregtünk a rajtban.  

Szombaton 135 darab bója került kirakásra. Ez 9 órámba került. Köszönet a Gellért-hegyen 

andalgóknak és kutyát sétáltatgatóknak, hogy nem szedték le a bójákat. Pályabontáskor 

minden bója a helyén volt. Zsírkrétából sem voltak kritikusak a veszteségeink. Alig néhány 

darab tűnt el.  
 

A versenyen egyetlen pálya volt és valamennyi csapat azon versenyzett. A verseny után 

minden induló egy Balaton szeletet kapott.  
 

Az eredmény táblázathoz annyi megjegyzésem lenne, hogy lila háttérrel jelöltem azokat az 

ellenőrző pontokat, ahol tévesztő bóját fogtatok. Tévesztő bója esetén a megszerezhető pont 

felét kaptátok. A 0 pont és a zöld szín jelentette, hogy kihagytátok az ellenőrző pontot.  
 

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

2. ellenőrző pont: Ha megnézitek a másik oldalon lévő ábrát, én arra a három bokorra tettem 

a bójákat, amiket piros nyíllal jelöltem. A jó bóját a lehető legközelebb tettem a kerítéshez. 

Ha jól emlékszem a kék nyíllal jelölt bokor már nem volt meg a valóságban. 
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11. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál volt egy villanyoszlop és mellette egy gödör. 

Itt egyértelműen a gödör volt kiszúrva és nem a villanyoszlop. A bója lent volt a gödörben. 

 

19. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál a piros nyilakkal jelölt bokrokra tettem a 

bójákat. A csalafintaság ott volt a dologban, hogy a kék nyíllal jelölt bokor ki volt vágva. 

Azaz a legnyugatabbra lévő bokornál volt a jó bója. Ha alaposan körülnéztetek a helyszínen, 

akkor a pad és tőle délre lévő nagy bokor szépen meg volt. Viszont ettől a bokortól délre lévő 

kis bokor balról számolva csak a második volt, mivel a térképen kék nyíllal jelölt bokor már 

nem volt meg a valóságban. A harmadik bója pedig nem délre volt a pad melletti bokortól, 

hanem dél-keletre és kicsit távolabb. Lásd a mellékelt ábrát. 

 

 
 

26. ellenőrző pont: Itt a jó bója pontosan délre volt a villanyoszloptól. 

 

33. ellenőrző pont: Gondolom ment a szitkozódás, hogy miért kellett ide is eljönni. Valóban 

elég nagy kitérő volt, de olyan szép volt a kilátás, hogy turisztikai célból illett betenni ezt az 

ellenőrző pontot is. Elnézést azoktól, akik szivatásnak érezték. 

 

33. ellenőrző pont: A térképen nem is fekete ponttal, hanem egy kis fekete vonallal volt 

jelölve a szikla. Azaz egy méretes, nagy sziklának kellett lennie. A tévesztő bóját egy elég 

satnyácska sziklára tettem. Nem volt más, amivel be lehetett volna tévesztő bójázni azt a nagy 

sziklát. 1-2 csapat a kis sziklánál igazolt. Pedig semmi csalafintaság nem volt a dologban. 

 

39. ellenőrző pont: A sziklától délre lévő villanyoszloptól beazonosítható volt.  

 

44. ellenőrző pont: Itt lehet, hogy egy kicsit közel tettem a jó bóját a kerítéshez, de a tévesztő 

bója azért már nagyon messze volt a kerítéstől. Piros nyíllal jelöltem azt a bokrot, amin a 

tévesztő bója volt. 
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46. ellenőrző pont: Itt a nagy bokor csoportokat kellett beazonosítani. Azokhoz képest be 

lehetett azonosítani a sziklákat. És azt még ki sem használtam, hogy a jó bója közvetlen 

közelében volt egy térképen is ábrázolt szikla.  

 

49. ellenőrző pont: A nagy sziklától északra, a kis tisztáson volt a jó bója.  

 

51. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot úgy tettem ki, hogy a lila karika déli szélén lévő 

sziklát és a játszótér szélét ha összekötöm, akkor ez a vonal keresztül megy azon a fán, amin a 

jó bója volt. A sziklát és a játszótér szélét piros nyíllal jelöltem. A szikla és a játszótér széle is 

jól beazonosítható volt. A tévesztő bója északra volt a sziklától. 

 

 
 

59. ellenőrző pont: Az útkereszteződéstől könnyen be lehetett mérni a bokrokat. A tévesztő 

bóják a térképen is ábrázolt bokroknál voltak. 

 

60. ellenőrző pont: A bokor és facsoportnak nagyon jellegzetes alakja volt. A jó bója a bokor 

és facsoport legnyugatabbi csücskénél volt. 
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F6 feladat:   
 

Már a rajtban lelkiismeret furdalásom volt, hogy nem fogjátok megérteni ezt a feladatot, így 

minden csapatnak próbáltam elmagyarázni. A térképen a piros nyíllal jelölt zöld paca volt 

kiszúrva, ami összevontan ábrázolt több bokrot és fát. A feladat az volt, hogy melyik bokor 

nem tartozik a térképen szúrással jelölt bokor csoporthoz? A kék nyíllal jelölt bokornál kellett 

igazolni, mivel a másik két bója, olyan bokron volt, ami a piros nyíllal jelölt bokor csoporthoz 

tartozott. Egy-két csapat még sem értette meg a feladatot, de ők sem kaptak hibapontot, mivel 

valóban nem volt túl egyértelmű a leírás alapján, hogy mire is gondoltam. Ennél az ellenőrző 

pontnál csak az kapott hibapontot, aki a környékén sem járt.  

 

 
 

És végezetül köszönet, hogy ilyen sokan részt vettetek a Gémes parkversenyen. Remélem 

senki sem távozott rossz szájízzel a versenyről.  

Próbáltam olyan pályát kitűzni, ami még nem túl nehéz az alapfokú csapatoknak és még 

kihívást jelent a középfokú csapatoknak is. Az eredményeket látva talán sikerült is. 0 

hibaponttal egyetlen csapat sem távozott a pályáról. Holtverseny sem sok volt. Ebben az 

esetben a rövidebb versenyidő döntött. 

 

 

Dravecz Ferenc 

 

Budapest,  2018. április 1. 


