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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelést írtam a 2019. szeptember 1-én, a Kamaraerdőben megtartott Campona Kupa 

tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
  

Campona Kupa 2019 

kategória 
családi 

kategória 
középfok A csoport középfok B csoport összesen 

csapatok száma 10 9 11 30 csapat 

versenyzők száma 30 fő 12 fő 22fő 64 fő 

 

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

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

 

A Campona Kupa része volt az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak és a 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak is. 

 

A pályát Dravecz Ferenc tervezte. A verseny lebonyolításában 3 ember vett részt. Lehoczki 

Zoltán, Szalai László és Dravecz Ferenc.  

 

A célban nápolyi szeletet és ásványvizet kaptak az indulók. Az ásványvízre szükség is volt, 

mivel kicsit melegre sikeredett a nyár utolsó vasárnapja. 

 

A Gyermeknap Kupa után több család is jelezte, hogy a családi pálya nagyon hosszúra és 

nehézre sikeredett. Így a Campona Kupára igyekeztem egy gyerekbarát, de azért technikás 

pályát kitalálni a családoknak. Remélem sikerült. 

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

szúróbélyegző a helyén volt. 

 

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

többen is rontottátok. 

 

CSALÁDI PÁLYA  

 

5. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál nagyon meglepődtem, hogy két csapat is teljesen 

rossz helyen kereste a bóját. A szúróbélyegző kódja alapján valószínűleg a piros nyíllal jelölt 

gödörnél igazolt ez a két csapat. Ott a középfokú csapatok ellenőrző pontja volt jól eldugva a 

susnyás közepén. 
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6. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál is sokan gondolkoztam, hogy miért igazoltatok 

olyan sokan az egyik tévesztő bójánál. Pedig ezt egy nagyon könnyű ellenőrző pontnak 

gondoltam. Ha visszaemlékeztek 3 bója volt kitéve. Viszont ezek közül csak egy volt 

rókavárnál. A másik két bóját egy közönséges gödörbe tettem. Lehet, hogy egyszer valamikor 

rókavárak lehettek, de most biztosan nem voltak rókavárak. Ráadásul a 3 bója közül az egyik 

az út és a kerítés között volt, így azt egyből ki is lehetett zárni. A maradék két bója közül pedig 

egyértelműen eldönthető volt, hogy melyik van keletebbre, illetve nyugatabbra. 

 

7. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál viszont nagyon körül kellett nézni. A tévesztő 

bója egy térképen nem ábrázolt úton volt. Lásd piros nyíl. Ezt az utat a kerékpárosok már jóval 

szélesebbre koptatták, mint a térképen jelzett utat, ahol a jó bója volt.  

Viszont ha egy kicsit figyeltétek a terepet és a térképet, akkor észre lehetett venni, hogy a jó 

bója egy dombtetőn volt. Ráadásul volt mellette egy nagy mélyedés.  

A tévesztő bójás út nem is jó irányba ment, ha jobban megnéztétek. Nem keleti irányba ment,, 

hanem dél-keleti irányba. A tévesztő bója nem is dombtetőn volt, hanem egy emelkedő vége 

felé. 

 

 
 

10. ellenőrző pont: 
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A kötelező útvonalon villanyoszlopokat kellett számolgatni. Itt is meglepődtem, hogy alig 

sikerült néhány csapatnak. A piros karikával jelölt szakaszon volt két térképen nem jelzett 

villanyoszlop. Az összes többi villanyoszlop a térképen jelölt helyén volt. Így 7+2, azaz 9 

villanyoszlop volt a kötelező útvonalon. De nem csak a családoknak, hanem a középfokú 

csapatoknak is kihívást jelentett a villanyoszlopok megszámolgatása. 

 

11. ellenőrző pont: Ennek az ellenőrző pontnak az az érdekessége, hogy a pályakitűzés és 

stekkelés során is itt még két határkő állt. Viszont szombaton már csak egy határkövet találtam. 

Azt tartja a mondás, hogy mindent elvisznek, ami nincs lebetonozva. Ez mára annyit változott, 

hogy már azt is elviszik, ami le van betonozva. Szóval a verseny napjára a két határkőből már 

csak egy maradt. 

 

19. ellenőrző pont: A térképen 3 gödör volt ábrázolva. A valóságban viszont 5 gödör volt, azaz 

kettőnél kellett igazolni. Annyival próbáltam nehezíteni a dolgotokat, hogy a piros nyíllal jelölt 

gödörbe nem tettem bóját. A bebójázott két gödör között is volt egy gödör. Ha a térképen 

leméritek, akkor a térképen ábrázolt két gödör kb. 3 mm-re van egymástól. Azaz az 1:7500 

méretarányú térképen ez kb. 20 m-nek felel meg. A bebójázott két gödör közötti gödör még 10 

méterre sem volt a másik két gödörtől. Azaz a középső gödörnél kellett igazolni. A másik 

térképen nem ábrázolt gödör ezektől a gödröktől északra volt egy fa mögött. Ott is kellett 

igazolni. 

 

 
 

20. ellenőrző pont:  
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A 20. ellenőrző pontnál két dolog is volt, amit fekete X-el jelöltek. Az egyik egy fa korlát, a 

másik egy helyrajzi számmal jelölt telek maradvány. A fa korlát volt nyugatabbra, míg a telek 

maradvány keletebbre. A térképen egyértelműen a keletebbre lévő fekete X volt kiszúrva, azaz 

a telek maradványnál kellett igazolni. 

 

21. ellenőrző pont: Ezen a kötelező útvonalon is villanyoszlopokat kellett számolgatni. Itt két 

megoldást is elfogadtam. A 6 és a 7 villanyoszlop is jó megoldás. Mivel a kötelező útvonal 

legelején, az útkereszteződésben is volt egy villanyoszlop, ezért ezt akkor is elfogadtam, ha 

beleszámoltátok, illetve akkor is, ha nem számoltátok bele.  

 

KÖZÉPFOKÚ PÁLYA  

 

6. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál sokan gondolkoztam, hogy miért igazoltatok 

olyan sokan az egyik tévesztő bójánál. Pedig ezt egy nagyon könnyű ellenőrző pontnak 

gondoltam. Ha visszaemlékeztek 3 bója volt kitéve. Viszont ezek közül csak egy volt 

rókavárnál. A másik két bóját egy közönséges gödörbe tettem. Lehet, hogy egyszer valamikor 

rókavárak lehettek, de most biztosan nem voltak rókavárak. Ráadásul a 3 bója közül az egyik 

az út és a kerítés között volt, így azt egyből ki is lehetett zárni. A maradék két bója közül pedig 

egyértelműen eldönthető volt, hogy melyik van keletebbre, illetve nyugatabbra. 

 

 
 

10. ellenőrző pont: 
 

 
 

A kötelező útvonalon villanyoszlopokat kellett számolgatni. Itt is meglepődtem, hogy alig 

sikerült néhány csapatnak. A piros karikával jelölt szakaszon volt két térképen nem jelzett 

villanyoszlop. Az összes többi villanyoszlop a térképen jelölt helyén volt. Így 7+2, azaz 9 
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villanyoszlop volt a kötelező útvonalon. De nem csak a családoknak, hanem a középfokú 

csapatoknak is kihívást jelentett a villanyoszlopok megszámolgatása. 

 

23. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál volt egy térképen nem jelzett rókavár is. Ezt 

jelöltem piros nyíllal. Több csapat is ennél a rókavárnál igazolt. Ha egy kicsit tovább mentetek 

ott volt a másik rókavár. Az árok bal oldalán lévő rókavár (kék nyíllal jelöltem) alapján el 

lehetett dönteni, hogy a piros nyíllal jelölt rókavárnál van a tévesztő bója. 

 

 
 

25. ellenőrző pont: A térképen 3 gödör volt ábrázolva. A valóságban viszont 5 gödör volt, azaz 

kettőnél kellett igazolni. Annyival próbáltam nehezíteni a dolgotokat, hogy a piros nyíllal jelölt 

gödörbe nem tettem bóját. A bebójázott két gödör között is volt egy gödör. Ha a térképen 

leméritek, akkor a térképen ábrázolt két gödör kb. 3 mm-re van egymástól. Azaz az 1:7500 

méretarányú térképen ez kb. 20 m-nek felel meg. A bebójázott két gödör közötti gödör még 10 

méterre sem volt a másik két gödörtől. Azaz a középső gödörnél kellett igazolni. A másik 

térképen nem ábrázolt gödör ezektől a gödröktől északra volt egy fa mögött. Ott is kellett 

igazolni. 

 

 
 

 

27. ellenőrző pont: A 27. ellenőrző pontnál két dolog is volt, amit fekete X-el jelöltek. Az 

egyik egy fa korlát, a másik egy helyrajzi számmal jelölt telek maradvány. A fa korlát volt 

nyugatabbra, míg a telek maradvány keletebbre. A térképen egyértelműen a keletebbre lévő 

fekete X volt kiszúrva, azaz a telek maradványnál kellett igazolni. 
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29. ellenőrző pont: Itt a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy el ne felejtkezzetek róla, hogy 

még itt is van egy ellenőrző pont. Két csapat is elfelejtkezett ide eljönni. Egyébként a tévesztő 

bója a piros nyíllal jelölt mélyedésben volt. Egy csapat igazolt ennél a tévesztő bójánál. 

 

 
 

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

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

28-án a Gémes Kupán. 

 

 

 

 

Dravecz Ferenc  

                                                                                        Budapest, 2019. szeptember 5. 


