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Kedves Versenyzők! 

 

Küldöm a 2021. május 29-én, Soroksár-Újtelepen megtartott Gémes parkverseny tájékozódási 

túraversenyről a szokásos értékelést, kicsit szokatlan formában. Remélem tetszeni fog és 

informatív lesz.  

 

Először is egy kis statisztika: 

 

Gémes parkverseny 2021 

kategória családi 
középfok 

A csoport 

középfok 

B csoport 

csapatok száma 5 7 17 

versenyzők száma 26 fő 11 fő 29 fő 

 

Összesen 29 csapat indult és 66 versenyző. 

 

Mindenekelőtt óriási köszönet, hogy részt vettetek május 29-én az év első tájékozódási 

túraversenyén, a Gémes Parkversenyen.  

A verseny része volt a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Középfokú 

Tájékozódási Túrabajnokságnak. 

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

időpont március 21. lett volna. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában négyen vettünk részt: Draveczné Nagy Mária, 

Lehoczki Zoltán, Szalai László és én.  

 

Mindössze két bója lett leszedve a verseny előtt/alatt. Az F4-es feladat egyik tévesztő bójája és 

az F3-as feladat bójája. A pálya bontásakor a többi bója a helyén volt. A bóják kirakása 7 

órámba tellett. A bóják beszedése 1:30 perc volt.  

 

Az időjárásra semmi panasz nem lehet. Kellemes, esőmentes nyár eleji idő volt.  

A szintemelkedésre sem lehet panaszotok. A szintemelkedés elhanyagolható volt. Azt a kis 

dombocskát kellett csak megmászni. 

 

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

minden induló egy Balaton szeletet kapott.  

 

Holtverseny esetén a rövidebb versenyidőt vettem figyelembe. Viszont egy-két perc 

versenyidőbeli különbségnél maradt a holtverseny. Ha 4 órán belül voltatok, akkor ki sem 

számoltam a versenyidőtöket. 

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. 
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Feladatok megoldása: 

 

F1: A trafótól dél-nyugatra lévő határkő nem volt a térképen ábrázolva. Itt senki sem igazolt 

tévesztő bójánál. Mondjuk úgy, hogy elég könnyű feladat volt. 

 

F2: Itt már több csapat is hibapontot kapott. A térképen 5-ös számmal jelölt fa nincs már meg.  

 

 
 

Piros nyíllal jelöltem, hogy hol kellene lennie a térképen jelölt fának. 

 

 
 

F3: Itt két megoldást is elfogadtam. A 70
o
-ot és a 290

o
-ot is. A különbséget számoltátok így is 

úgy is. 5
o
 eltérésenként kaptatok 1 hibapontot. 

 

F4: Többen mondtátok, hogy 220
o
-ra nem volt bója. Pálya bontáskor ismét megmértem a 

szögeket és igazatok volt. Így ezért a feladatért csak az kapott hibapontot, aki kihagyta.  

 

4. ellenőrző pont: Itt csak egy tévesztő bója volt. A kék nyíllal jelölt jellegfán. A térképen is 

látszott, hogy a jó bója bokron van és nem jellegfán. Ha felmásztatok a dombra, akkor 

észrevehettétek, hogy a piros nyíllal jelölt út meghosszabbításánál volt a piros nyíllal jelölt 

bokor. Ezen bokor és a jellegfa között egyetlen szép nagy bokor volt. Ott volt a jó bója. 

Szerintem a jellegfa és a két bokor is jól beazonosítható volt. 
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Piros nyíllal jelöltem a jó bója helyét: 

 

 
 

5. ellenőrző pont: Itt azt a fát kellett megkeresni, ami a piros nyíllal jelölt kerítés sarkától épp 

délre volt. Ide 3 bóját tettem ki. A két zöld karikával jelölt fára és egy másik fára, aminek a 

helyét kék nyíllal jelöltem. A leg dél-nyugatabbra lévő bójánál kellett igazolni 

 

 



4 
 

 

A felülnézeti térképen piros nyíllal jelöltem a jó bója helyét és a kerítés szélét, ahonnan 

célszerű volt mérni. 

12. ellenőrző pont: Ez az ellenőrző pont leginkább a családi csapatoknak okozott nehézséget. 

A tévesztő bója a piros nyíllal jelölt vizes aknánál volt. Örültem neki, hogy ilyen szépen 

kifüvesedett a terület. Így legalább el tudtam dugni a 12. ellenőrző pontot. 

 

 

13. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál is fogtatok tévesztő bóját. Viszont nem tudok 

mit hozzátenni. Szerintem teljesen egyértelműen be lehetett azonosítani a 3 sziklát. Volt több 

szikla törmelék is, de azért egyértelműen ezek voltak a legnagyobbak. Az egymáshoz 

viszonyított helyzetük is teljesen rendben volt. 
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15. ellenőrző pont: Én a piros nyíllal jelölt jellegfától mértem ki a 15. ellenőrző pontnál lévő 

fát. De a piros nyíllal jelölt facsoport is nagyon jellegzetes alakú volt. A tévesztő bóják helyét 

kék nyíllal jelöltem. 

 

A felülnézeti térképen is piros nyíllal jelöltem a jó bója helyét. 
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17. ellenőrző pont: Itt is többen tévesztő bójánál igazoltatok. Pedig ha megnézitek a 

felülnézeti térképet teljesen egyértelmű, hogy melyik 4 fa van a térképen jellegfaként 

ábrázolva. A tévesztő bója egy sok-sok évvel ezelőtt kivágott fatuskón volt. A térkép 2021-ben 

lett felülvizsgálva. A jelenleg is meglévő nagy fákat ábrázolja. 
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22. ellenőrző pont: Ehhez sem tudok nagyon mit hozzá tenni. Meg volt mind az 5 fa. A lila 

karikán belüli 3 fán volt a jó bója. Itt nem volt semmi huncutság. 

 

A felülnézeti térképen is látszik, hogy jól voltak ábrázolva a fák a tájfutó térképen. Piros nyíllal 

jelöltem a jó bóját. 

 

35 ellenőrző pont: Ezt sem tartottam nehéz ellenőrző pontnak. A piros nyíllal jelölt foci 

kaputól lehetett bemérni az ellenőrző pontot. Az azért elég egyértelmű volt. A tévesztő bóják 

jóval arrébb voltak.  
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36. ellenőrző pont: Itt megint csak egy felülnézeti térképpel szeretném illusztrálni a jó bója 

helyét. Itt a referencia pont a tájfutó térképen piros nyíllal jelölt bokor. Ha a tájfutó térképen 

kiszerkesztitek, akkor annál a fánál kell igazolni, amelyik a bokortól 285
o
-ra van. 

Ha megnézitek a felülnézeti térképet, akkor két fa volt kb. abban az irányban. A kék vonallal 

jelölt fa volt 285 
o
-ra. Míg a piros vonallal jelölt fa 260

o
-ra volt a bokortól. 

Vagy ha húztok egy vonalat a bokortól nyugati irányba, akkor a tájfutó térkép alapján a nyugati 

vonal felett kell lennie a jó bójának és nem a nyugati irány alatt. 

Azt elismerem, hogy a bokortól 260
o
-ra lévő fa magasabb volt, mint a 285

o
-ra lévő fa. Még az 

is lehet, hogy a térkép rajzoló ezt a nagyobb fát szerette volna ábrázolni a térképen, de nem így 

sikerült.  
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40. ellenőrző pont: Itt a piros nyíllal jelölt gödör volt a referencia pont. Ettől lehetett bemérni a 

jellegfát. De amúgy is közel, s távol a legjellegzetesebb fán volt a jó bója. 

 

 

 

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

 

Dravecz Ferenc                         2021. június 03. 


