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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelést írtunk a 2020. szeptember 26-án, a Hárshegyen megtartott őszi Gyermeknap 

Kupa tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
 

őszi Gyermeknap Kupa 2020 

kategória családi középfok  felsőfok 

csapatok száma 6 11 5 

versenyzők száma 14 fő 17 fő 16 fő 

 

Összesen 22 csapat indult és 47 versenyző. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek az 

őszi 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 négy pálya volt. Két felsőfokú, egy középfokú és egy családi. A felsőfokú 

pályákat Horváth András, a középfokú és családi pályát Dravecz Ferenc tervezte.  

 

A nyári Gyermeknap Kupa után már beharangoztam, hogy az őszi Gyermeknap Kupa sokkal 

technikásabb és nehezebb lesz, mint a nyári Gyermeknap Kupa. Az eredmények láttán ez be 

is igazolódott. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában öten vettünk részt. Lehoczki Zoltán, Hóbor 

Gergely, Szalai László, 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. De az egész verseny kicsit családias hangulatban, a 

szokásosnál alacsonyabb létszám mellett zajlott.  

 

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 célban Balaton szeletet vagy sport szeletet illetve ásványvizet kaptak a csapatok. 
 

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

is rontottátok. 

 

Középfokú és családi verseny 
 

5. ellenőrző pont: Itt három sziklánál kellett igazolni. Két tévesztő szikla is volt. Aki rossz 

sziklánál igazolt, az 20 hibapontot kapott. Egy tévesztő bója volt a nagy földletörésen belül és 

egy kívül. 

 

7. ellenőrző pont: A tévesztő bója a piros nyíllal és kis piros karikával jelölt helyen volt. Én a 

kék nyíllal jelölt dombtól és a kerítés szélétől mértem be a rókavárat. Azok jól beazonosítható 

helyek voltak. És a térkép alapján egy kis tisztáson kellett keresni a jó rókavárat. 
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K12 és Cs10. ellenőrző pont: Itt három bója volt kitéve. A kék nyíllal jelölt gödör nem volt a 

térképen ábrázolva. A nagy árok szélén a kék nyíllal jelölt gödörtől keletre és nyugatra lévő 

gödrök a valóságban meg voltak. A piros nyíllal jelölt gödrökben voltak a tévesztő bóják. 

Ezek a gödrök egyértelműen ábrázolva voltak a térképen. 

 

 
 

K14 és Cs12 ellenőrző pont: Itt két tévesztő bója is volt. Viszont a piros nyíllal jelölt 

sziklától könnyen be lehetett mérni a jó gödröt. A három gödör közül a legnagyobban volt a 

jó bója. 
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K15 és Cs13 ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál két bója volt kirakva. Ha mind a 

négy sziklára rakunk bóját, akkor nagyon könnyű lett volna a feladat. A tévesztő bója a piros 

nyíllal jelölt sziklánál volt. Ez igazából eltörpült a másik három betonlap mellett. Nem is volt 

a térképen ábrázolva. A kék nyíllal jelölt betonlapoknál volt a jó bója. Csak a három nagyobb 

betonlapok voltak a térképen ábrázolva. 

 

 

 
 

 

K16 és Cs14 ellenőrző pont: Aki volt a nyári Gyermeknap Kupán az előnyben volt a többi 

csapattal szemben. Ezt az ellenőrző pontot a nyári Gyermeknap Kupán is feladtuk. A két 

tévesztő gödör a piros nyíllal jelölt helyen volt. A dombok között. 

 

 
 

K18 és Cs16 ellenőrző pont: A katona síroknál kíváncsiak voltunk ki hogyan taktikázik. 

Gondolom nem sejtettétek, hogy a következő ellenőrző pont lesz az igazi időmérő állomás. 

Remélem kreatívnak találtátok ezt a megoldást. 

 

K20 és Cs18 ellenőrző pont: Itt két csapat is a felsőfokú csapatok bójájánál igazolt. Pedig ott 

nem is volt rókavár. 

 

K23 és Cs20 ellenőrző pont: Itt nem tudok mit mondani. Direkt ki volt nagyítva a 

menetutasításban ez az ellenőrző pont. Egyértelműen látszott a nagyításon, hogy az út melletti 

gödörnél kell igazolni. 
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K26 és Cs23 ellenőrző pont: Időkapu: Erre minden csapat rájött, hogy ez is egy időmérő 

állomás. Azért kellett a kartonra felírni a pontos érkezési időt. Itt jól taktikáztatok. Azt az időt 

írtátok be, amikorra itt kellett lennetek. 

 

K27 és Cs24 ellenőrző pont: A biztos megközelítés kiindulópontja a kis mélyedés. Ettől az 

első – bója nélküli – NyDNy-ra lévő nagyobb szikla irányra és távolságra pontos, innen pedig 

az ellenőrzőpont sziklája szintén a helyén van. A tévesztők a helyes bójától D-re a nyújtó felé, 

illetve DNY-ra voltak elhelyezve. 

 

K28 és Cs25 ellenőrző pont: A terepkerékpárosok által kijárt ösvény jelenleg kicsit másképp 

halad, mint a térképen: az ellenőrzőpont felett szintben fut. Talán ez zavarta meg a 

versenyzőket, mert mi ezt könnyű pontnak gondoltuk. A környék legnagyobb sziklája a 

térképen kis szintvonalhorpadással ábrázolt árokszerű kis völgyben van, a térképen is 

egyértelmű. Ide nem tettünk bóját. Az ellenőrzőpont az ettől DNY-ra lévő, a térképnek 

megfelelő távolságban lévő szikla. A tévesztő innen szintben DNY-ra kb. 10 méterre volt egy 

térképen nem ábrázolt kövön. ( A harmadik bóját az út másik oldalára tettük. )  
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Felsőfokú verseny 

 
Az A-A36-A50 (junior, J) és az A60-A70-A80 (senior, S) pályákat ellenkező körüljárással 

vezettük, az idősebbek a térkép DK-i részén nem jártak ( J4 – J8 pontok ). A többi ellenőrző 

pont gyakorlatilag közös volt, az említésre kerülő pontokat Jx/Sy módon jelöljük, tehát 

J17/S10 az A-A36-A50 17. és az A60-A70-A80 10. pontja. A felsőfokú pályák pontjai több 

esetben azonosak voltak vagy közel estek a középfokú pálya pontjaival, a téves 

pontérintéseket értelemszerűen tévesztő bójának és nem idegen pályának tekintettük. A helyes 

bójákat zöld, a tévesztőket piros koronggal jelöljük.  

 

J1/S19: Lásd a középfokú pálya 28. pontját 

 

J2/S18: Az ellenőrzőpont a gödör – szikla gerincvonalon a gödörhöz közelebb, az egyik 

tévesztő a sziklához közelebb, a másik a gerincvonaltól távolabb volt. 

 
 

J3/S17:  Az ellenőrzőpontot a Ny-ra lévő kis kúptól, az ÉK-re lévő letörés dudortól és a D.re 

lévő rókavártól mértük be. A tévesztők ettől DNy-ra ill. DK-re voltak. 

 
 

S16:  Kíváncsiak voltunk, mindenki tudja-e, mit jelentenek a – nyilván ezerszer látott - piros 

keretes tűzcsap táblákon a számok. A Pitagorasz tételre, fejben/telefonon gyökvonásra nem 

volt szükség: például a menetutasítás hátára rajzolt 2 cm és 2,5 cm befogójú derékszögű 

háromszög átfogója lemérhető. 

 

J4:  A helyes bója (piros nyíllal jelölve) a sziklával egy szintben, attól nyugatra, a tévesztő 

(kék nyíllal jelölve) mélyebben ÉK-re lévő rókavárnál volt. 
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J5: A menetutasításnak megfelelően az ellenőrző pont a jellegzetes nagy gödörtől irányra és 

távolságra a helyén volt. Elhelyeztünk a szabdalt területen három tévesztőt is… 

 

J6:  Az ellenőrzőpont az árokban a DNy-i sziklától 40 m-re, a tévesztők 50 ill. 60 m-re 

voltak. 

 
 

J7:  Lásd a középfok 15. ep.járól írtakat. 

 

J8:  A fekete x-ek fedő nélküli beton csatornanyílásokat jelölnek, melyekbe be lehetett lógatni 

a bóját 😊 . Bója kirakáskor előkerült egy harmadik, térképen nem ábrázolt csatornaépítmény 

is. Ha már itt volt, ide is tettünk egy tévesztő bóját.. 

 

 

 

J9/S15:  Az árokban az ep. a kútgyűrűtől Ény-ra a sziklán volt. Ettől az árokban felfelé kb. 20 

m-re egy nem ábrázolt kőre tettünk tévesztőt, valamint a kútgyűrűtől É-ra egy kidőlt fára. 

 
 

J10:  Lásd a középfok 18. pontját. ( Sajnáltuk, hogy az idősebbeket ki kellett hagynunk ebből 

a feladatból. De hát az ő haladási irányukban idefelé jövet el kellett volna haladniuk az igazi 

időmérő mellett. ) 

 

J11/S14:  Időmérő állomás 

 

J12/S13:  A körön belüli biztos támadási pont az ep-tól pontosan É-ra 30 m-re lévő határkő 

volt, ami eléggé beleolvadt a környezetbe. 

 

J13/S12:  A távolságmérés ( 244 m ) az idősebbektől igényelt több figyelmet. A kis ösvény 

D-ről egyértelműen torkollik a szélesebb útba; Északról jövet nem feltűnő, hol kell a 

keskenyebb útra letérni. 
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J14/S10:  A 3 gödör + 1 mélyedés együttesnél a helyes bója kiválasztása nem kihívás. A 

pontsorrendet mindkét korcsoportnál úgy választottuk, hogy a megközelítés a térkép alapján 

ne a gázvezeték nyiladéktól, hanem az ep. mellett elhaladó, ma már eléggé felhagyott úton 

tűnjék észszerűnek. 

 

J15/S11:  A bóják a térképen ábrázolt két sziklán és az ep-tól DNY-ra voltak elhelyezve. 

 
J16/S9:  A pálya berajzolásánál ügyeltünk rá, hogy a piros kör a három sziklát ugyanúgy 

érintse. A feladat tehát a három sziklától azonos távolságra lévő pont kimérése volt.  

 

 
 

J17/S8:   Ennél a menetidő számítási feladatnál több dolog is könnyíthette a csapatok dolgát. 

Az világos, hogy a megoldáshoz szükség van az aznapi menetrend ismeretére 

- a menetutasításból kiderül, az ellenőrzőpontot nem kell felkeresni, ott jelölni nem kell 

- a menetrend a rajt közelében lévő állomáson is megnézhető 

- a tájfutó térképen nem megírt állomásnevek a mellékelt turistatérképről leolvashatók 

- ha megállapítottam, hogy menetsebességemmel elérem a 10:54-kor induló vonatot és a 

vonattal durva becsléssel is hamarabb érek célba, mint a hegycsúcson át vezető 

légvonal szerint számított menetidővel, akkor menetidőt számolnom csak a 

Szépjuhászné állomás és S2 között kell és ezt kell hozzáadnom a vonat 11.03-as 

beérkezési idejéhez. 

 

J18/S4:  A látszólag bonyolultan megfogalmazott irányszög mérés feladat értelme az volt, 

hogy minden csapat feladatsorába ott fűztük be a kilátótoronyból végrehajtandó feladatot, 

ahol a másik kilátóhoz van közelebb. Vidékiek nem voltak hátrányban – a mellékelt 

turistatérképen szerepelt a kilátók neve. Az irányszögek közti elég nagy eltérés ( 52° és 59° ) 

lehetővé tette, hogy eldöntsük, megfelelő helyről mértetek-e. 

 

J19/S7:  Ezt a nem felsőfokú feladatot ( 4 jelölt, útkereszteződés melletti gödörből a helyes 

kiválasztása ) csak azért kapták a csapatok a középfok időkapu bójáinak felhasználásával, 

hogy legyen a pályának a Makovecz-kilátóhoz közeli pontja is. 

 

J20/S6:  Lásd a középfok 27. pontját. 

 

J21/S5:  Ez a feladat a pontos térképolvasást tesztelte. A kör középpontja nem a barlang-jelet 

is tartalmazó sziklalépcsőre, hanem a másik, ÉK-re nyíló, sziklalépcsőnek ábrázolt alakulatra 

esett. ( Nem fedem le korongokkal ) Erről talán sikerült elterelni a figyelmet a barlang 

emléktáblájának szövegére vonatkozó feladattal és az emléktábla mellé kifüggesztett tévesztő 

bójával. ( Az öt csapatból négy tévesztett. ) 
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J22/S3:  A szerkesztési feladatok előre kiküldése a bizonytalan várható időjárás és az 

infrastruktúra hiányosságai miatt jó megoldásnak bizonyult, A három segédponton átmenő 

kör középpontját többen sikeresen találtátok meg a térképen ábrázolt három gödör közül a 

középsőben. 

 
 

J23/S2:  A Hárshegy tetejének terepalakulatokkal gazdagon ellátott területe jó lehetőség 

túraverseny ellenőrző pontok kijelölésére. Ez a pont is többeket megtévesztett. A kör 

középpontja egy gödör alatti kis letörés alá esik. Tévesztő ebben a gödörben és egy ezekkel 

összetéveszthető alakzat párosban – a térképen mélyedésnek és gödörnek ábrázolva – volt. ( 

A pirosak a láthatóság érdekében jobbra csúsztatva. ) 

 

 
 

J24/S1: A házi feladattá vált szerkesztésnél az adott ponton átmenő adott irányú egyenes 

megrajzolása nem okozhatott gondot. A feladat másik felénél sem hiperbola ( „azon pontok 

mértani helye a síkban, melyek két adott ponttól vett távolságának különbsége adott érték” ) 

és egyenes metszéspontjának középiskolai mértani ismereteket igénylő szerkesztését vártuk 

el. Elég arra az ökölszabályra emlékezni, ami már korábbi versenyeken előjött: egy AB  

szakasz felezőpontjától 50 m-re A felé eső pont 100 m-rel van közelebb A-hoz, mint B-hez. 

Ennek alapján tudjuk, nagyjából az egyenes melyik részén keressük az ellenőrzőpontot. A 

szóba jövő pontszerű tereptárgyak ( szerkesztés! ) távolságát a két segédponttól lemérve 

hamar kiderül, melyikre lesz a különbség a megadott érték. Esetünkben ez a kis kúp. A 

tévesztőket DK-re a közeli gödörbe és az innen DK-re lévő sziklára tettük. 
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És végezetül szeretnénk még egyszer mindenkinek megköszönni, hogy részt vettetek az őszi 

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. október 07. 

 

Dravecz Ferenc és Horváth András 

 

 


