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Kedves Versenyzők! 
 

Egy mára már jól megszokott értékelést írtam a 2019. október 27-én, a Hármashatár-hegyen megtartott 

Októberfeszt tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
  

Októberfeszt 2019 

kategória 
családi 

kategória 
középfok A csoport középfok B csoport összesen 

csapatok száma 11 11 13 35 csapat 

versenyzők száma 33 fő 17 fő 27 fő 77 fő 

 

Először is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy részt vettetek az Októberfeszt 

tájékozódási túraversenyen. A versenyen két pálya volt, egy középfokú és egy családi. 

 

Az Októberfeszt része volt az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak és a 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak is. A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak ez 

volt az utolsó versenye, így a bajnokság végeredménye mindhárom kategóriában ezen a 

versenyen dőlt el. 
 

A pályát Dravecz Ferenc tervezte. A verseny lebonyolításában 5 ember vett részt. Lehoczki 

Zoltán, Farkas Attila, Draveczné Nagy Mária, Bruckner Viktor és Dravecz Ferenc.  

 

A verseny végén szerettünk volna egy kis Októberfeszt hangulatot teremteni, ha már ez a 

versenyünk neve. A versenyt az MTSZ és a BTSSZ is támogatta, ezért is tudtunk egy kis 

sörözésre, virslizésre meghívni benneteket. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat a verseny 

alatt és után.  

A vendéglátás miatt volt ilyen kacifántos a verseny logisztikája, hogy máshol volt a rajt és a 

cél. A sörözés még megoldható lett volna a Virágos-nyeregben is, de a réten nehéz lett volna 

virslit főzni. Az esélyek egyenlőek voltak. Aki kocsival jött és aki tömegközlekedéssel, 

egyformán fel kellett mászni a Virágos-nyeregbe. Ez volt a bemelegítés. 

 

Az időjárásra sem lehet egy rossz szót sem szólni, nagyon szép kiránduló idő volt. Mikor tavaly 

október utolsó hétvégéjére tettem az Októberfesztet, kicsit tartottam tőle, hogy hóban, fagyban, 

szélviharban és/vagy esőben fogjuk megrendezni. Álmomban sem gondoltam rá, hogy ilyen 

szép időnk lesz. 

 

A bójákat már szombatok kirakosgattam. Ez a procedúra 7 órámba tellett. 
 

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

szúróbélyegző a helyén volt. Egyetlen zsírkréta került fel a vesztesség listára.  
 

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

többen is rontottátok. 

 

CSALÁDI PÁLYA  

 

1. ellenőrző pont: Az első ellenőrző pont, ha megnézitek a térképen, akkor pont 100 méterre 

volt a határkőtől. A tévesztő bója pedig kb. 50 méterre volt. Azaz nem kellett a női megérzésre 

hagyatkozni, hanem csak mérni kellett a távolságot a határkőtől.  

 

3. ellenőrző pont: Ez egy nagyon könnyű ellenőrző pont lett volna, ha nem lett volna egy 

nagyon hasonló szikla egy kicsivel a jó szikla előtt. De volt. Ha megnézitek a térképen, akkor 

látszik, hogy egy száraz árok közvetlen közelében kellett keresni a jó sziklát. A tévesztő bójás 

sziklánál semmilyen száraz árok nem volt.  
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7. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál 3 bója is ki volt téve. Piros nyíllal jelöltem a két 

tévesztő bóját, kék nyíllal a jó bóját. Ezt az utat többször is használtam, mikor lusta voltam a 8-

as ellenőrző pontnál körbe menni. Így oda-vissza többször is bejártam. Valóban az alsó piros 

nyíllal jelölt horhos is nagyon gyanús volt, de az az út dél-nyugati irányba ment, míg a jó út 

észak-nyugati irányba. 

 

.  

 

8. ellenőrző pont: Én csak 3 határkövet találtam meg a térképen jelölt ötből, illetve egy 

határkövet találtam, ami nem volt a térképen ábrázolva, amit piros nyíllal jelöltem. De sok 

csapat 4 határkövet talált meg +1 térképen nem jelöltet. Mivel a piros nyíllal jelölt helyen 

biztosan volt egy térképen nem jelölt bója, ezért a 3+1, illetve 4+1 megoldást is elfogadtam. 

Hátha az én szemem nem a régi már. 
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9. ellenőrző pont: A csalafintaság ennél az ellenőrző pontnál ott volt, hogy a tévesztő bóját egy 

kútra tettem. Azaz az is vizes dolog volt. Viszont a kék v térképjel egyértelműen vizes gödröt 

jelent és nem kutat. A kút jele a kék o lett volna. Kicsit szerencsétlen módon a térkép rajzoló 

fekete x-el jelölte a kutat. Ettől függetlenül a vizes gödörnél kellett igazolni és nem a kútnál. 

 

 
 

12. ellenőrző pont: Mivel a verseny alatt elég nagy köd volt, ezért három választ is 

elfogadtam, hogy melyik híd van a legközelebb. 

1. köd van 

2. Árpád-híd 

3. Északi vasúti összekötő híd 

 

Annak ellenére, hogy nagy köd volt szinte az összes csapat jól írta, hogy az Árpád-híd van a 

legközelebb. Ha megnézitek otthon a térképen, csak egy paraszt hajszállal van közelebb az 

Árpád-híd a Hármashatárhegy-kilátóhoz, mint az Északi vasúti összekötő híd. Csoda, hogy 

ekkora ködben ilyen jól látok. 

 

14-15. ellenőrző pont: Ennél a két ellenőrző pontnál több csapat is rosszul igazolt. 3 csapat 

valószínűleg a kék nyíllal jelölt helyen igazolt, mivel csak ott volt bója a 13, illetve 14. 

ellenőrző pontok között. És szintén volt 3 csapat, akik viszont a piros nyíllal jelölt határkőnél 

igazoltak. Azaz viszonylag sokan rontottatok ennél a két határkőnél. 
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19. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál is sikerült tévesztő bóját fogni. Pedig 

egyértelműen látszik a térképen, hogy a hangár mögött egy épületet kell keresni. Aki volt a 

Gémes Kupán a János-hegyen, annak de ja vu érzése lehetett, hiszen ott is és itt is egy 

használaton kívüli illemhelynél (WC) volt az ellenőrző pont. De a lényeg, hogy a kis fekete 

kocka egy kis épületet jelöl a hangár mögött. 

 

 
 

21. ellenőrző pont: Itt volt egy nagyobb gödör a piros nyíllal jelölt helyen. Aki nem figyelt 

eléggé, az ezt is a nagy gödörnek nézhette. 

 

 
 

22. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál piros nyíllal jelöltem a jó sziklát, aminél 

igazolni kellett. A két kék nyíllal jelöltem a két tévesztő bóját.  

 

23. ellenőrző pont: Ennél a sziklánál kellett igazolni. No comment. A három szikla 

egyértelműen beazonosítható volt. 

 

26. ellenőrző pont: Ha jobban megnézitek a térképet, akkor látjátok, hogy a kis sziklák kis 

fekete pöttyel vannak ábrázolva, míg a nagyobb sziklák, sziklatömbök nagyobb fekete pöttyel. 

Annál a nagy sziklatömbnél kellett igazolni, ami a száraz ároktól távolabb volt. Az egyik 

tévesztő bója a száraz árokhoz közelebb lévő nagy sziklatömbnél volt. A másik tévesztő bója 

egy kis sziklán volt, ami a száraz árok mellett volt. Több csapat is ezt a kis sziklát tekintette 

nagy sziklának. Holott az olyan kicsi szikla volt, hogy garantáltan nem ekkora fekete pöttyel 

kellett volna jelölni. De olyan kicsi szikla volt a többi nagy sziklához képest, hogy a térkép 

rajzoló nem is ábrázolta. Azaz a száraz ároktól távolabb lévő nagy sziklatömbnél kellett 

igazolni. 

 



 5 

 
 

27. ellenőrző pont: Érdekes módon a családi csapatok sokkal jobban megértették a feladat 

lényegét, mint a középfokú csapatok. Mivel a rajtban egyetlen egy kérdést sem kaptam erre a 

feladatra, ezért úgy gondoltam, hogy teljesen egyértelmű és világos a feladat. Ennek ellenére 

sok középfokú csapat már az első 32 méteren bajban volt.  

A feladat az volt, hogy igazoljatok a 2 hatványainak a távolságára lévő bójáknál.  

Az első bója 2
1
 méternél, azaz 2 méternél (1*2) volt. A második 2

2
 méternél (2*2), azaz 4 

méternél. A harmadik 2
3
 méternél (2*2*2), azaz 8 méternél volt. A negyedik 2

4
 méternél 

(2*2*2*2), azaz 16 méternél. 

És így tovább. Azaz 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 és 512 métereknél kellett igazolni. 9 darab 

bójánál kellett igazolni. A pontozás úgy történt, hogy annyiszor 10 hibapontot kaptatok, 

amennyivel kevesebb jó bójánál igazoltatok, mint 9. 

Azaz 10 hibapontot kapott, aki 8 jó bójánál igazolt és egyet tévesztett, vagy kihagyott. 20 

hibapontot kapott, aki 7 jó bójánál igazolt. 30 hibapontot kapott, aki 6 jó bójánál igazolt. 40 

hibapontot kapott, aki 5 jó bójánál igazolt. Max 60 hibapontot lehetett kapni. 

 

KÖZÉPFOKÚ PÁLYA  

 

2. ellenőrző pont: Én amikor beazonosítottam a rókavárakat úgy voltam vele, hogy 

megtaláltam, mind a 6 térképen jelzett rókavárat. Ebből a hatból én öt rókavárra tettem bóját. A 

legnyugatabbra lévőnél nem kellett igazolni, hiszen az kívül volt a lila karikán. Azaz 4 

rókavárnál kellett igazolni. Mivel sok középfokú csapat csak 3 rókavárnál igazolt, ezért úgy 

voltam vele, hogy lehet, hogy nekik van igazuk és az egyik rókavárat nem jól azonosítottam be. 

Ezért elfogadtam a 3 illetve 4 rókavárnál történő igazolást is. Csak az kapott 20 hibapontot, 

akik 2 rókavárnál igazolt. Ami szerintem elég méltányos. 

 

3. ellenőrző pont: Ez egy nagyon könnyű ellenőrző pont lett volna, ha nem lett volna egy 

nagyon hasonló szikla egy kicsivel a jó szikla előtt. De volt. Ha megnézitek a térképen, akkor 

látszik, hogy egy száraz árokban közvetlen közelében kell keresni a jó sziklát. A tévesztő bójás 

sziklánál semmilyen száraz árok nem volt.  

 

 



 6 

 

7. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál 3 bója is ki volt téve. Piros nyíllal jelöltem a két 

tévesztő bóját, kék nyíllal a jó bóját. Ezt az utat többször is használtam, mikor lusta voltam a 8-

as ellenőrző pontnál körbe menni. Így oda-vissza többször is bejártam. Valóban az alsó piros 

nyíllal jelölt horhos is nagyon gyanús volt, de az az út dél-nyugati irányba ment, míg a jó út 

észak-nyugati irányba. 
 

.  

 

8. ellenőrző pont: Én csak 3 határkövet találtam meg a térképen jelölt ötből, illetve egy 

határkövet találtam, ami nem volt a térképen ábrázolva, amit piros nyíllal jelöltem. De sok 

csapat 4 határkövet talált meg +1 térképen nem jelöltet. Mivel a piros nyíllal jelölt helyen 

biztosan volt egy térképen nem jelölt bója, ezért a 3+1, illetve 4+1 megoldást is elfogadtam. 

Hátha az én szemem nem a régi már. 

 

 
 

9. ellenőrző pont: A csalafintaság ennél az ellenőrző pontnál ott volt, hogy a tévesztő bóját egy 

kútra tettem. Azaz az is vizes dolog volt. Viszont a kék v térképjel egyértelműen vizes gödröt 

jelent és nem kutat. A kút jele a kék o lett volna. Kicsit szerencsétlen módon a térkép rajzoló 

fekete x-el jelölte a kutat. Ettől függetlenül a vizes gödörnél kellett igazolni és nem a kútnál. 
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12. ellenőrző pont: Mivel a verseny elején elég nagy köd volt, ezért három választ is 

elfogadtam, hogy melyik híd van a legközelebb. 

1. köd van 

2. Árpád-híd 

3. Északi vasúti összekötő híd.  

Annak ellenére, hogy nagy köd volt szinte az összes csapat jól írta, hogy az Árpád-híd van a 

legközelebb. Ha megnézitek otthon a térképen csak egy paraszt hajszállal van közelebb az 

Árpád-híd a Hármashatárhegy-kilátóhoz, mint az Északi vasúti összekötő híd. Csoda, hogy 

ekkora ködben ilyen jól látok. 

 

17. ellenőrző pont: A jó bója a sziklafal alján volt egy nagy gödörben. Kék nyíllal jelöltem. A 

közelében lévő, piros nyíllal jelölt határkőtől is be lehetett mérni. A jó bója a határkőtől dél-

keletre volt. A tévesztő bója a határkőtől pontosan délre volt. Zöld nyíllal jelöltem a helyét. 

 

 
 

18. ellenőrző pont: Itt úgy próbáltam nehezíteni a dolgotokat, hogy a piros nyíllal jelölt 

sziklára direkt nem tettem bóját. Így azért sikerült néhány csapatot megtéveszteni. 
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26. ellenőrző pont: Ha jobban megnézitek a térképet, akkor látjátok, hogy a kis sziklák kis 

fekete pöttyel vannak ábrázolva, míg a nagyobb sziklák, sziklatömbök nagyobb fekete pöttyel. 

Annál a nagy sziklatömbnél kellett igazolni, ami a száraz ároktól távolabb volt. Az egyik 

tévesztő bója a száraz árokhoz közelebb lévő nagy sziklatömbnél volt. A másik tévesztő bója 

egy kis sziklán volt, ami a száraz árok mellett volt. Több csapat is ezt a kis sziklát tekintette 

nagy sziklának. Holott az olyan kicsi szikla volt, hogy garantáltan nem ekkora fekete pöttyel 

kellett volna jelölni. De olyan kicsi szikla volt a többi nagy sziklához képest, hogy a térkép 

rajzoló nem is ábrázolta. Azaz a száraz ároktól távolabb lévő nagy sziklatömbnél kellett 

igazolni. 

 

 
 

27. ellenőrző pont: Nem sok magyarázatot tudok mondani hozzá. Be kellett azonosítani a 

fordított D alakzatban elhelyezkedő sziklákat. 
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28. ellenőrző pont: Volt olyan csapat, aki a piros nyíllal jelölt két határkőnél igazolt. Ezért is 

20 hibapont járt. 

 

 
 

29. ellenőrző pont: Érdekes módon a családi csapatok sokkal jobban megértették a feladat 

lényegét, mint a középfokú csapatok. Mivel a rajtban egyetlen egy kérdést sem kaptam erre a 

feladatra, ezért úgy gondoltam, hogy teljesen egyértelmű és világos a feladat. Ennek ellenére 

sok középfokú csapat már az első 32 méteren bajban volt.  

A feladat az volt, hogy igazoljatok a 2 hatványainak a távolságára lévő bójáknál.  

Az első bója 2
1
 méternél, azaz 2 méternél (1*2) volt. A második 2

2
 méternél (2*2), azaz 4 

méternél. A harmadik 2
3
 méternél (2*2*2), azaz 8 méternél volt. A negyedik 2

4
 méternél 

(2*2*2*2), azaz 16 méternél. 

És így tovább. Azaz 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 és 512 métereknél kellett igazolni. 9 bójánál 

kellett igazolni. A pontozás úgy történt, hogy annyiszor 10 hibapontot kaptatok, amennyivel 

kevesebb jó bójánál igazoltatok, mint 9. 

Azaz 10 hibapontot kapott, aki 8 jó bójánál igazolt és egyet tévesztett, vagy kihagyott. 20 

hibapontot kapott, aki 7 jó bójánál igazolt. 30 hibapontot kapott, aki 6 jó bójánál igazolt. 40 

hibapontot kapott, aki 5 jó bójánál igazolt. Max 60 hibapontot lehetett kapni. 

 

És végezetül szeretném még egyszer megköszönni, hogy részt vettetek az Októberfeszten. 

Remélem jól éreztétek magatokat. Mi mindent megtettünk érte. 

 

 

Dravecz Ferenc  

                                                                                        Budapest, 2019. október 31. 


