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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelést írtunk a 2020. július 11-én, a Hárshegyen megtartott nyári Gyermeknap Kupa 

pontbegyűjtős tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
 

nyári Gyermeknap Kupa 2020 

kategória családi középfok A középfok B A36, A50, A70 BTSSZ 

csapatok száma 6 7 10 4 5 

versenyzők száma 23 fő 8 fő 23 fő 8 fő 6 fő 

 

Összesen 32 csapat indult és 65 versenyző. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek a 

nyári Gyermeknap Kupára.  
 

A verseny az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak volt a része. A korona 

vírus járvány miatt 2020-ban országosan csak ez az egy bajnokság indult el. 

 

A versenyen egy pálya volt. A pályát Horváth András és Dravecz Ferenc tervezte.  

 

Ez a verseny őszintén szólva egy meglepetés verseny volt. Nem is terveztük be még kora 

tavasszal sem, hogy rendezünk egy ilyen pontbegyűjtős versenyt. Csak hát a korona vírus 

járvány átrendezte az életünket márciustól kezdődően. Az összes tavaszi verseny elmaradt. 

Horváth Andrással a klasszikus májusi Gyermeknap Kupára két versenyre való ellenőrző 

pontot gyűjtöttünk össze. Ekkor jött az ötlet, hogy ha már úgy hozta az élet, hogy elmaradt a 

teljes tavaszi verseny szezon, és két versenyre való ellenőrző pontunk van, akkor rendezünk 

két versenyt. Hozzuk ki a maximumot a Hárshegyből. Rendezzünk egy pontbegyűjtős és egy 

bontott távú kötelező menetsebességes versenyt. Gyakorlatilag a nyári Gyermeknap Kupán 

azokat az ellenőrző pontokat keresetétek fel, amik kimaradtak a bontott távú kötelező 

menetsebességes őszi Gyermeknap Kupából. Csak úgy kedvcsinálóként az őszi Gyermeknap 

Kupán sokkal csalafintább és technikásabb ellenőrző pontok és csalafinta feladatok lesznek. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában hárman vettünk részt. Draveczné Nagy Mária, 

Horváth András és Dravecz Ferenc. Ennyien bőven elegen is voltunk. Nem volt fennakadás 

sem a verseny előtt, sem a verseny után. Nagyobb tömegek sem gyűltek össze a rajtban illetve 

a célban.  

 

A bóják pénteken kerültek kirakásra. A verseny előtt és a verseny alatt egyetlen bója és 

szúróbélyegző sem tűnt el. Pályabontáskor minden a helyén volt.  

 

A térkép 1:7500 méretarányú volt. Reméljük, hogy ez inkább segített és nem csak megzavart 

benneteket. 

 

Az időjárás a szokásos Gyermeknap Kupás volt. Az előző három Gyermeknap Kupa 30
o
C –os 

kánikulában került megrendezésre, ami még nehezebbé tette a versenyt. Idén sem volt ez 

másképp. Most sem kellett elhozni a téli kabátokat. 

A nagy melegre való tekintettel ásványvizet is vittünk a célba a nápolyi szelet mellé. 
 

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

is rontottátok. 
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4. ellenőrző pont:  
 

A tévesztő bóják a piros nyíllal jelölt helyeken (fákon) voltak. Próbáltam a közelben 

jellegfának is nézhető fákat keresni. Itt az segített, ha megkerestétek a térképen is jelölt 4 

jellegfát. Ha beazonosítottátok őket, akkor már nem is volt olyan nehéz megtalálni a 

keresendő jellegfát. Mind a 4 térképen jelölt jellegfa meg volt a valóságban is. Azért is nem a 

térképen jelölt 4 jellegfára tettem a bójákat, mert akkor túl könnyű lett volna a feladat. 

 

 
 

5. ellenőrző pont:  

 

Őszintén szólva én nem is gondoltam, hogy ez lesz az egyik legnehezebb ellenőrző pont. 

Pedig itt nem is volt semmi csalafintaság. A két tévesztő bója a piros nyíllal jelölt szikláknál 

voltak. Az igaz, hogy kicsit több szikla volt a valóságban, mint a térképen, de azért a 

dombtető és az észak-déli irányú sziklasor elég egyértelmű volt. 
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7. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál csak kevés csapat fogta a tévesztő bóját. A 

tévesztő bója a piros nyíllal jelölt földletörésnél volt. Pedig az ellenőrző pont közelében lévő 

út nagyon jellegzetesen déli irányba fordult. Aki figyelte ezt a déli irányba forduló utat, az 

elkerülte a tévesztő bójánál történő igazolást. 

 

 
 

9. ellenőrző pont: Az egyik legnagyobb vérengzést ezzel az ellenőrző ponttal okoztuk. A két 

tévesztő bója a piros nyíllal jelölt szikláknál volt. Itt annak a csapatnak óriási szerencséje volt, 

akik alulról közelítették meg ezt az ellenőrző pontot. A kék nyíllal jelölt út a valóságban is 

meg volt. Szépen beazonosítható volt. Aki alulról jött, az megtalálta az utat és látta a 

térképről, hogy a jó bója, a kis sziklafal, max. 2 mm-re, azaz max 15 méterre van az úttól. A 

két tévesztő bója minimum 30 méterre volt az úttól. Aki felülről közelítette meg ezt az 

ellenőrző pontot, az valóban kicsit gondban lehetett. Igazolás előtt az útig nagyon valószínű, 

hogy nem mentek le. Szóval a kék nyíllal jelölt utat mindenképpen meg kellett keresni. 

 

 
 

12 - 13. ellenőrző pontok: Ezek valóban technikás ellenőrző pontok voltak. Ezen nem 

lepődtem meg, hogy sokan fogtatok tévesztő bóját. A tévesztő bóják a piros nyíllal jelölt 

gödröknél voltak. 
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15. ellenőrző pont: Látszólag könnyű pont. Más „mesterséges tereptárgy” mint a kis gúla 

alakú farakás nem volt a környéken. Mégis többen levették a 14-es pontból megfelelő irányba 

eső és onnan látható, de túl közeli bóját. Igaz, a farakás a térképen ábrázolt fekete X-től kicsit 

DK-re volt. 

 

 

 

16. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál azt kellett észrevenni, hogy a jó gödör távol 

van a dombocskáktól és a játszótér alatti földletöréstől. A tévesztő bója a kis domboknál lévő 

kis mélyedésben volt. Közvetlenül a dombok között. Ennek azért gyanúsnak kellett volna 

lennie. A pálya bontáskor a jó bója a térképen jelölt gödörben volt. Azaz ti nem kerestétek 

meg. Ezen a területen láthattátok a térképi jelek összevont ábrázolásának egy iskola példáját. 

A helyszínen található 8-10 dombocskát nemes egyszerűséggel 2 dombnak ábrázolták. Ezt 

csak érdekességként írtam, mivel nem dombot kellett keresni, hanem gödröt. Szép nagy 

gödör, csak az az egy volt, amit nektek is meg kellett keresni. 
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17. ellenőrző pont: Erre az ellenőrző pontra is azt mondtátok, hogy nehéz volt. Pedig itt sem 

volt semmi csalafintaság. A térképen 3 szikla látható. Két nagyobb sziklatömb és egy kis 

szikla. A valóságban is volt két nagyobb sziklatömb és egy kis szikla. Mind a három sziklán 

volt 1-1 bója. A térképen is elég egyértelmű, hogy a karika közepén a kék nyíllal jelölt szikla 

van. A bójákat kicsit keresgélni kellett, de azért szerintünk egyértelmű, hogy a kék nyíllal 

jelölt szikla környékét kellett alaposabban megvizsgálni. 

 

 
 

 

26. ellenőrző pont: A térképen jelölt jellegfa már a földön feküdt kidőlve. A tévesztő bóják a 

piros nyíllal jelölt fákon voltak. Legkönnyebben a kék nyíllal jelölt sziklától lehetett bemérni. 

De a piros nyíllal jelölt sziklától és jellegfától is lehetett irányt és távolságot mérni. 
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27 -. 28 – 30. ellenőrző pont: A térképen jelölt jellegfákon kívül három, itt piros nyíllal jelölt 

helyen lévő fán helyeztünk el bóját. A tájékozódást nehezítette, hogy feltehetőleg a sárga 

tisztás hajléktalan telepének lakói (agysebészek) az utakat kidöntött fákkal eltorlaszolták, így 

azok mára felhagyottá, alig felismerhetővé váltak. Jó referencia volt viszont a helyesen 

ábrázolt tereptárgy-együttes – 3 gödör, kis mélyedés, kis kúp. 
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29. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál meg kellett keresni a piros nyíllal jelölt kerítés 

sarkot. Onnan már egyértelmű volt (irányszög és távolság alapján), hogy hol is található a 

térképen jelölt kis mélyedés. Aki nem keresete meg, az valóban igazolhatott egy tévesztő 

gödörnél a térképen földletöréssel jelölt patkó alakú domb közelében vagy a domb oldalának 

két beszögellésében. 

 

 
 

 

És végezetül szeretnénk még egyszer mindenkinek megköszönni, hogy részt vettetek a nyári 

Gyermeknap Kupán. Reméljük, hogy nem távoztatok rossz szájízzel a versenyről. Mi 

szeretettünk volna egy technikás pályával meglepni benneteket. Reméljük, hogy ti is így 

éreztétek. 

 

Budapest, 2020. július 15. 

 

Dravecz Ferenc 

 

 


