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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelést írtam a 2018. szeptember 2-án, a János-hegyen megtartott Campona Kupa 

tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
  

Campona Kupa 2018 

kategória alapfok középfok A csoport középfok B csoport összesen 

csapatok száma 8 8 10 26 csapat 

versenyzők száma 27 fő 12 fő 19 fő 58 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 Campona Kupa része volt az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak és a 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak is. 

 

A pályát Dravecz Ferenc tervezte. A verseny elég TESCO gazdaságosra sikeredett, a 

lebonyolításában 3 ember vett részt. Lehoczki Zoltán, Szalai László és Dravecz Ferenc.  

 

Az időjárásra nem lehetett panasz. Talán 5 percig ha csepergett az eső, de azt leszámítva 

kellemes kiránduló idő volt. Az a néhány égdörgés, ami hallatszott csak hangulatosabbá tette a 

versenyt. 

 

A célban Sport szeletet kaptak az indulók. 

 

A Gyermeknap Kupa után a Campona Kupát egy meglehetősen könnyű versenynek éreztem. A 

Gyermeknap Kupákon 10 óra alatt tudom kipakolni a bójákat, míg a mostani Campona Kupára 

röpke 5 óra elegendő volt. A kirakott bóják száma meg sem közelítette a Gyermeknap Kupára 

kirakott bóják számát. De azért nem volt egy babakocsit tologatós, andalgós verseny. A János-

hegyet nem a legfelhasználóbarátabb irányból kellett megmásznotok. 

 

A verseny alatt szerencsére egyetlen bója sem tűnt el. A verseny végén minden bója és 

szúróbélyegző a helyén volt. Csak ronggyá áztak a bóják az éjszakai nagy esőtől. 

 

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

többen is rontottátok. 

 

KÖZÉPFOKÚ és ALAPFOKÚ PÁLYA  

 

KF 5. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál nagyon meglepődtem, hogy ilyen sokan 

igazoltatok a tévesztő bójánál. Ha megnézitek a térképet a jó bója 130 méterre volt az 

útkereszteződéstől. De ha a 4. ellenőrző pontnál lévő sziklától mértétek (volna) a távolságot, 

akkor is 120 méterre kellett volna keresni a jó bóját. A tévesztő bója 100 méter távolságra sem 

volt a sziklától. A fekete X-et én sem találtam meg, de a sziklától vagy az útkereszteződéstől 

való távolság alapján egyértelműen be lehetett azonosítani a jó bóját. 
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KF 12. ellenőrző pont, (AF 10): Ennél az ellenőrző pontnál is sokan gondolkoztam, hogy 

miért igazoltatok olyan sokan a tévesztő bójánál. A két piros nyíllal jelölt út a valóságban is 

meg volt. Hatalmas nagy sziklát kellett keresni a térkép alapján. A tévesztő bója egy 

szintvonallal feljebb is volt, ahogy az a térképen is látszik.  

 

 
 

KF 13. ellenőrző pont (AF 11): A 310
o
-ra lévő bója 78 méterre, a 320

o
-ra lévő bója 73 

méterre, míg a 340
o
-ra lévő bója 86 méterre volt a fától, amitől mérni kellett a távolságot. Azaz 

az út mellett, 340
o
-ra lévő bójánál kellett igazolni.  
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KF 14. ellenőrző pont (AF 12): Itt három út közül lehetett választani. Ha megnézitek a 

térképet volt egy szikla az út túloldalán. Piros nyíllal jelöltem. Ezt a sziklát kellett megkeresni. 

Ez alapján már könnyű volt eldönteni, hogy melyik a jó út. Egyébként a menetirány szerint a 

harmadik úton lévő bójánál kellett igazolni. 

 

 
 

KF 21. ellenőrző pont (AF 18): Mivel ennél az ellenőrző pontnál dupla feladat volt, ezért az 

értékelés úgy módosult, hogy feladatonként maximum 30-30 hibapontot lehetett kapni. 

Azaz ha valaki a dél-keleti irányt rosszul írta, az csak 30 hibapontot kapott és nem 60-at. 

Az iránymérésnél 118
o
 volt a megoldás.  

115 – 121
o
 között járt a 0 hibapont, majd ezen túl fokonként 5 hibapont, de max. 30 hibapontot 

lehetett kapni és nem pedig 60-at. 

 

KF 27. ellenőrző pont (AF 25): Itt nem a leglátványosabb útnál kellett igazolni, hanem a 

harmadiknál. A 26. ellenőrző pontnál lévő úttól 90 méterre volt a térképen jelölt út. De az úton 

tovább menve volt egy kis gödör is az út mellett. Onnan is lehetett távolságot mérni. A piros 

nyíllal jelölt helyekről lehetett távolságot mérni. 
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29. ellenőrző pont: Én három helyről mértem be, hogy hol lehetett a magasles. Ezek a 

valóságban is meg voltak és jól láthatóak és beazonosíthatóak voltak. 

 

 
 

És végezetül szeretném még egyszer megköszönni, hogy részt vettetek az őszi versenyszezon 

első versenyén. Remélem jól éreztétek magatokat. Mindenkit sok szeretettel várunk szeptember 

30-án a Gémes Kupán. 

 

 

 

 

Dravecz Ferenc  

                                                                                        Budapest, 2018. szeptember 4. 


