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Kedves Versenyzők! 

 

Egy kicsit hosszabb értékelést írtam a 2020. június 6-7-én, a Káposztásmegyeri Farkas-erdőben 

megtartott Gémes parkverseny tájékozódási túraversenyről. 

 

Először is egy kis statisztika: 

 

Gémes parkverseny 2020 

kategória családi 
középfok 

A csoport 

középfok 

B csoport 

BTSSZ 

túravezető 

hallgatók 

csapatok száma 15 10 17 22 

versenyzők száma 48 fő 20 fő 36 fő 22 fő 

 

Összesen 64 csapat indult és 126 versenyző. 

 

Mindenekelőtt óriási köszönet, hogy ekkora létszámban vettetek részt a Gémes Parkversenyen.  

Mivel 2020-ban nem rendezzük meg a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságot, ezért a 

Gémes Parkverseny csak az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak volt a része. 

A versenyt a korona vírus járvány miatt csak harmadik nekifutásra sikerült megrendezni. Az 

első időpont március 22-e, míg a második időpont május 10-e lett volna. 

Mivel a korona vírus járvány még nem csengett le Magyarországon, ezért is lett szombaton is 

és vasárnap is megrendezve a verseny. Így talán nem érintkeztetek egymással olyan sokat. 

Szerencsére szinte hajszálpontosan annyian indultatok szombaton, mint vasárnap. Azaz volt 

értelme a két napi rendezésnek. 

A korona vírus elleni védekezés jegyében nem tettünk ki zsírkrétát az ellenőrző pontokhoz. 

Mindenki a saját íróeszközével igazolhatott. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában ketten vettünk részt: Draveczné Nagy Mária és én.  

 

A bójákat már pénteken kipakoltam és csak reménykedhettem benne, hogy még a vasárnapi 

versenyzők is fognak találni bóját az erdőben. A félelmem alaptalannak bizonyult. Egyedül az 

F9-es feladat bójáját vitték ki a gödörből. De végül is meg volt, csak teljesen idétlen helyen. 

Ezt vasárnap reggel a helyére tettem. A vasárnapi pályabontáskor az összes bója a helyén volt. 

Összesen 130 db bóját raktam ki a versenyre. Volt miből válogatni. 

 

Az időjárásra semmi panasz nem lehet. Kellemes nyári idő volt mindkét nap. Még a pálya-

bontást is megúsztam eső nélkül.  

A szintemelkedésre sem lehet panaszotok. A szintemelkedés elhanyagolható volt.  

 

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

minden induló egy nápolyi szeletet kapott. Többen mondtátok, hogy a pálya túl nehéz volt és 4 

óra alatt nem lehetett teljesíteni. De nem is volt kötelező az összes ellenőrző pontot érinteni és 

az összes feladatot megoldani. Minden csapat és egyéni versenyző annyi ellenőrző pontot 

érintett, ami belefért a 4 óra szintidőbe.  
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Holtverseny esetén a rövidebb versenyidőt vettem figyelembe. Viszont egy-két perc 

versenyidőbeli különbségnél maradt a holtverseny. 

Az eredmény táblázathoz annyi megjegyzésem lenne, hogy rózsaszín háttérrel jelöltem azokat 

az ellenőrző pontokat, ahol tévesztő bóját fogtatok.  

Tévesztő bója esetén a megszerezhető pont felét kaptátok. A 0 pont és a zöld háttér szín 

jelentette, hogy kihagytátok azt az ellenőrző pontot. 

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

 

2. ellenőrző pont: Itt négy domb is volt és mind a négy dombon volt egy bója. A piros nyíllal 

jelölt dombtól lehetett bemérni a jó dombot. A piros nyíllal jelölt domb teljesen egyértelmű és 

karakteres volt. 

 

 

3. ellenőrző pont: Itt is volt több támpont a jó jellegfa megtalálásához. A domb, a domb 

melletti jellegfa. A domb melletti jellegfától pontosan délre volt a jó jellegfa. Néhány 

csapatnak okozott csak nehézséget ez az ellenőrző pont. 

6. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot is rontotta néhány csapat, pedig a nagyobb tál elég 

jellegzetes volt. A tőle dél-keletre lévő gödör is a helyén volt. Tévesztő bója is volt benne.  
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8. ellenőrző pont: Ezen az ellenőrző ponton azért meglepődtem, hogy ilyen sokan igazoltatok 

tévesztő bójánál. Pedig itt semmi huncutság nem volt. Volt négy domb és mind a négy dombon 

1-1 bója. Ha szépen beazonosítottátok a négy dombot, akkor nem igazán értem, hogy mi 

okozott ekkora nehézséget. Direkt megnéztem a megmaradt térképeket, hogy jól szúrtam-e ki a 

jó dombot. Minden megmaradt térképen teljesen egyértelmű volt a szúrás, hogy a piros nyíllal 

jelölt dombon van a jó bója. Olyan könnyű pontnak gondoltam, hogy csak 8 pont ért. 

 

11. ellenőrző pont: Ez valóban egy cseles ellenőrző pont volt. Ezen nem is lepődtem meg, 

hogy ilyen sokan fogtatok tévesztő bóját. Itt a csalafintaság az volt, hogy a két térképen jelölt 

gödör között volt egy harmadik gödör is. Ha a verseny márciusban lett volna, akkor ez is egy 

könnyű pont lett volna, hiszen akkor alig volt alj növényzet. Mostanra elég szépen kizöldült a 

táj. A pályabontáskor direkt figyeltem, hogy a 10. ellenőrző ponttól hogyan törtetek 

magatoknak utat a susnyásban. Egyértelműen a legnyugatabbra lévő gödörhöz vezetett a 

kitaposott ösvény. A legkeletebbre lévő gödröt szerintem sok csapat meg sem kereste. 
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13. ellenőrző pont: Itt is volt legalább három tereptárgy, ahonnan be lehetett mérni a jó 

jellegfát. Mindkét piros nyíllal jelölt fa meg volt. Onnan is lehetett iránt mérni. Az út bal 

oldalán lévő piros nyíllal jelölt fától pont keletre volt a jó jellegfa. A piros nyíllal jelölt úttól kb. 

10 méterre kellett lennie a jó jellegfának. A tévesztő bója azon a fán volt, ami 20 méterre volt 

az úttól. Kék nyíllal jelöltem.  

 

14. ellenőrző pont: Ezt sem tartottam nehéz ellenőrző pontnak. A piros nyíllal jelölt kerítés 

sarkától lehetett bemérni a jellegfát. Az azért elég egyértelmű volt. A tévesztő bója jóval arrébb 

volt. Piros nyíllal jelöltem a helyét. 

 

20. ellenőrző pont: Ez valóban egy csalafintább ellenőrző pont volt. Nem is lepődtem meg 

rajta, hogy ilyen sokan fogtatok tévesztő bóját. Pedig a kinagyított térképen elég egyértelmű a 

dolog. A tévesztő bója az úton lévő nagy mélyedésnél volt. Piros nyíllal jelöltem. Viszont a 

keresett gödör nem az úton volt. Az úttól nyugatra kellett keresni. A térképen jelölt rókavár is 

ott volt a közelben. 
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28. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál a piros nyilakkal jelölt utakat kellett 

beazonosítani. Illetve az is lehetett sejteni a térképi jelekből, hogy a jó bója bokron van és nem 

fán. A zöld pötty a bokor térképi jele. A tévesztő bója a jó bokortól keletre lévő fán volt. Azaz 

tévesztő bója fán volt és nem bokron.  

 

30. ellenőrző pont: A piros nyilakkal jelölt fákon volt a három bója. A jellegfák szépen meg 

voltak a valóságban is. 
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34. ellenőrző pont: Az út bal oldalán volt egy nagyon jellegzetes fa. Piros nyíllal jelöltem. 

Ettől a fától egyértelműen be lehette azonosítani a keresett jellegfát. De a piros nyíllal jelölt 

tájékoztató táblától is lehetett távolságot mérni, aki bizonytalan volt. A tévesztő bója helyét kék 

nyíllal jelöltem.  

 

35. ellenőrző pont: A 35. ellenőrző pontnál lévő fekete X egy vízművekhez tartozó kút volt.  

 

36. ellenőrző pont: Itt a szintvonalakat kellett figyelni. A térképen látszik, hogy két jellegfa 

volt a domboldalon. Ezek voltak a tévesztő bóják. A jó jellegfának még a szintemelkedés előtt 

kellett lennie.  

39. ellenőrző pont: Pedig ki is nagyítottam a 39. ellenőrző pont környékét, hogy egyértelmű 

legyen, hogy itt 3 jellegfa is van. Lila pöttyel jelöltem a jó jellegfát.  
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44. ellenőrző pont: Piros nyilakkal jelöltem a térképen is ábrázolt tévesztő jellegfákat. 

 

45. ellenőrző pont: A piros nyilakkal jelölt két jellegfától lehetett bemérni a jó dombot. 
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És akkor jönnek a feladatok:  

F1. feladat: A lila szaggatott vonalas területen volt a legközelebbi és a légtávolabbi fa. A 

legközelebbi fa 41 méterre volt. A legtávolabbi fa pedig 57 méterre. A többi fa 50-54 méterre. 

 

F4. feladat: A csalafintaság itt az volt, hogy meg kellett keresni az F4-el jelölt dombhoz 

legközelebb lévő TÉRKÉPEN IS JELÖLT!!! gödröt. Itt három gödör volt bebójázva. Piros, 

illetve kék nyilakkal jelöltem a bójás gödröket. A piros nyíllal jelölt gödör volt a jó gödör. Az 

észak-keletre lévő kék nyilas gödör azért nem volt jó, mert távolabb volt a dombtól, mint a 

piros nyíllal jelölt gödör. A jó gödörtől délre lévő kék nyíllal jelölt gödör ugyan közelebb volt a 

dombhoz, viszont nem volt a térképen jelölve. 

 

 

F11. feladat: Az YM jelzésű bója volt a jó bója, amelyik a második bója volt. 

F13. feladat: Fekete téglalappal a trafó volt jelölve. 
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F14. feladat: A térképen jelölt helyen mára már nincs semmi. Valószínűleg egy hirdetőtábla 

lehetett egyszer valamikor. 

 

 

 

És végezetül szeretném még egyszer megköszönni, hogy ilyen sokan jöttetek el a versenyre. 

 

Dravecz Ferenc                         2020. június 15. 


