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Kedves Versenyzők! 
 

Egy meglehetősen hosszú értékelést írtunk a 2021. június 19-én, a Hármashatár-hegyen megtartott 

Gyermeknap Kupa tájékozódási túraversenyről. 
 

Először a szokásos statisztika: 
 

Gyermeknap Kupa 2021 

kategória családi középfok  
felsőfok 

A-A36-A50 

felsőfok 

A60-A70-A80 

csapatok száma 6 14 4 5 

versenyzők száma 24 fő 25 fő 8 fő 14 fő 

 

Összesen 29 csapat indult és 71 versenyző. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek az 

Gyermeknap Kupára.  
 

 

A verseny része volt az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságnak, az 

Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak és a Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokságnak. 

 

A versenyen négy pálya volt. Emelt C (családi), középfokú és két felsőfokú. A felsőfokú 

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

A verseny MTSZ ellenőre Mórocz Imre volt. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában négyen vettünk részt. Lehoczki Zoltán, 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.  

 

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 Gyermeknap Kupákon már megszokott dolog a hőségriadó. Ez idén sem volt másként. 

Talán ez a nagy meleg is közre játszott, hogy a verseny után az egyöntetű vélemény a 

versenyről az volt, hogy durva, kegyetlen és brutális volt. Ezen azért is lepődtünk meg, mivel 

mi közel sem éreztük az idei Gyermeknap Kupát ilyen nehéznek. Abban mindenképpen 

igazatok van, hogy valóban kicsit hosszúra sikeredett. Lehetett volna kevesebb ellenőrző pont 

is. Elnézést érte. 

De az eredmények láttán valóban azt kell mondanunk, hogy a verseny nagyon nehézre 

sikeredett. Szinte minden kategóriát 500 hibapont lehetett nyerni. Más versenyeken 500 

hibaponttal a táblázat végén kullognak a csapatok. A Gyermeknap Kupát meg ennyivel 

lehetett megnyerni. Még jó, hogy nem volt keverési idő a versenyen. Szinte az összes csapat 

kifutott belőle.  

 

Egyetlen ellenőrző pont került ki a versenyből. A középfokú pálya 29. (családi pálya 24.) 

ellenőrző pontja. Ez volt az utolsó kirakandó bója és addigra már a mi figyelmünk is lankadt. 

Így sajnos rossz helyre lett kirakva. Meglepő módon nem is panaszkodtatok miatta. Így csak 

pályabontáskor vettem észre. Úgy látszik volt épp elég gondotok-bajotok a többi ellenőrző 

ponttal, így ez már fel sem tűnt nektek. 

 

A versenyeinket próbáljuk mindig valamilyen kreatív dologgal színesebbé tenni. Most a 

digitális időmérő állomás volt a kreatív ötlet. Gondolom már az elején sejtettétek, hogy ezért 

fog kelleni a mobil telefon. Reméltük, hogy a meglepetés erejével fog érni benneteket. A 



 2 

fénykép készítésének idejét minden mobil telefonból sikerült kiolvasni. Senki sem 

panaszkodott a mobilos időmérő állomás miatt. 

 

A célban többféle nápolyiból lehetett választani. Az időmérő állomáson ásvány vizet kaptak a 

csapatok a nagy melegre való tekintettel. A cél közelében volt nyomos kút, ahol lehetett inni a 

verseny után. 
 

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

is rontottátok. 

 

Középfokú és családi verseny 
 

1. ellenőrző pont: Itt úgy próbáltuk megnehezíteni a dolgokat, hogy olyan gödröket is 

bevontunk a versenybe, melyeket a térkép rajzoló nem is tekintett gödörnek és nem is ábrázolt 

a térképen. Pont ilyen térképen nem jelölt kis mélyedésben voltak a tévesztő bóják. Itt a 

feladat az volt, hogy keressétek meg, hogy a valóságban melyik három mélyedés volt 

ábrázolva. Piros nyíllal jelöltem azt a két gödröt, amiben a tévesztő bóják voltak. A térképen 

ábrázolt 3 gödör közül csak egybe tettünk bóját. Ott kellett igazolni. 

 

 
 

2. ellenőrző pont: Ez is egy technikás ellenőrző pont volt. Minimum 9 gödörből álló 

gödörsor. Itt számos lehetőséget láttunk a jó bója megtalálásához. 

 

1. A piros nyíllal jelölt nyiladékot (utacskát) direkt kikapáltuk, kikaszáltuk, hogy jobban 

látszódjon. Így meglehetett találni az út két oldalán lévő gödröt. Onnan lehetett számolni a 

gödröket. 
 

2. De a valóságban is meg volt a piros nyíllal jelölt tisztás is. Az is egy jó támpont volt a 

gödrök beazonosításához. 
 

3. Meg lehetett keresni a kék nyíllal jelölt gödröt is, ahol a gödörsor észak-keleti irányba 

fordult. Onnan is el lehetett kezdeni a gödrök számolását.  
 

4. De meg lehetett keresni a legutolsó gödröt is. És a sárga nyíl irányában visszafelé elkezdeni 

számolni a gödröket. Nem is nagyon kellett keresni a gödröket, mivel 5 gödörnél is volt bója, 

ami már messziről látszott. 

 

Szóval nem lutri volt megtalálni a jó gödörben lévő bóját. Ezeket mi mind leellenőríztük.  
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3. ellenőrző pont: Ezt a feladatot eleinte bele sem akartuk tenni a versenybe, mivel túl 

könnyűnek találtuk. Ezzel szemben alig volt olyan csapat, akik jól megoldották. Itt két olyan 

gödör volt, ami nem volt a térképen. Piros nyíllal jelöltem őket. Volt még egy csalafinta bója 

is, ami egy kis buckán volt, azaz semmi köze sem volt a gödrökhöz. Azaz a két piros nyíllal 

jelölt gödörnél kellett igazolni. 

 

 
 

Az 1-3 ellenőrző pontok megtalálása nem okozhatott nehézséget, hiszen a térkép részleten is 

látható határkőtől könnyen megtalálhatóak voltak.  

 

K5. ellenőrző pont: Itt a piros nyíllal jelölt gödörtől lehetett bemérni a jó szikla helyét. 

 

 



 4 

K8. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál két bója volt kirakva. A jó bója a piros nyíllal 

jelölt nagy mélyedés mellett volt. A tévesztő bója a nagy mélyedés tetejével egy magasságban 

volt. Kék nyíllal jelöltem a tévesztő bója helyét. 

 

 
 

K10. ellenőrző pont: Itt egyértelműen a piros nyíllal jelölt ösvényt kellett megkeresni. Onnan 

kellett számolni a gödröket. Találtunk egy rókavárat is a gödrök között. Ha már ott volt, akkor 

azt is bebójáztuk. Hátha megzavarja a gödrök számolását. 

 

 
 

Cs6. ellenőrző pont: A családok helyzete könnyebb volt. Nekik csak az ösvény melletti 

gödröt kellett megkeresni. 
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K12. ellenőrző pont: A megoldás itt az volt, hogy meg kellett keresni a piros nyíllal jelölt 

ösvényt. A három gödör közül csak egy mellett volt út. De ha nagyon biztosra akartatok 

menni, akkor meg lehetett keresni az út végén lévő, sárga nyíllal jelölt nagy gödröt is. De az 

út megtalálása volt a legfontosabb. 

 

 
 

K13 és Cs8. ellenőrző pont: Itt a csalafintaság az volt, hogy ha jól megnézitek a térképet, 

akkor a jó bója a vas határoszlopon volt és nem a kereszten. A határoszlopnál kellett volna 

igazolni. A figyelem elterelés tökéletesre sikeredett. A keresztnél csak és kizárólag azért 

kellett fényképet készítenetek, hogy eltereljük a figyelmeteket a határoszlopról. Illetve, hogy 

azt higgyétek, hogy a következő időmérő állomáson vagytok.  

 

 
 

K17 és Cs13. ellenőrző pont: A bányánál a tévesztő bója a szikla falak között volt. Sárga 

nyíllal jelöltem. A jó bója lent volt a tűzrakó hely mellett. 
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K18 és Cs14 ellenőrző pont: Ezt az épület romot sokan meg sem találtátok, pedig a sárga 

nyíllal jelölt Y útelágazás egyértelműen meg volt a valóságban is. Onnan már csak irányba 

kellett menni, nem is olyan sokat. Az már csak hab volt a tortán, hogy a romos épület déli és 

északi szélénél is volt egy-egy bója. Ha valaki megtalálta az épület romot még mindig meg 

volt a lehetősége, hogy a déli oldalán igazoljon. Igazoltatok is. 

 

 

K19 és Cs16 ellenőrző pont: A kék nyíllal jelölt gödörben volt a középfokú pálya jó bójája, 

míg a piros nyíllal jelölt gödörben volt a családi pálya jó bójája. Az előbb említett két gödör 

között volt másik két gödör is. Ott voltak a tévesztő bóják. 

 

 
 

K20 és Cs17 ellenőrző pont: A középfokú pálya 20. ellenőrző pontját a piros nyíllal jelölt 

határkőtől lehetett legjobban beazonosítani. Magának a bányának a közelségét a kék nyíllal 

jelölt jellegfánál lehetett sejteni. Ott volt a családi pálya 17. ellenőrző pontja. Az egy nagyon 

jellegzetes fa volt. 
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K21 és Cs18 ellenőrző pont: Itt a csalafintaság az volt, hogy a piros nyíllal jelölt sziklára 

nem tettem bóját. Viszont volt egy olyan kis szikla is, ami nem volt a térképen. Ezt jelöltem 

kék nyíllal. A bóják a kék nyíllal jelölt sziklán és a tőle dél-nyugatra lévő két sziklán voltak. 

 

 
 

 

K24.  ellenőrző pont: Ez valóban egy nehezen megtalálható ellenőrző pont volt. A térképen 

jelzett út már nincs meg a valóságban. Piros X-el húztam ki. A tévesztő bóják a piros nyíllal 

jelölt gödrökben voltak. Pirossal jelöltem azt az utat, ami meg volt a valóságban is. Ha úton 

akartátok megközelíteni az ellenőrző pontot, akkor nagyon valószínű, hogy erre az útra 

lyukadtatok ki. Pályabontáskor én a kék nyíllal jelölt irányból közelítettem meg a gödröket. 

Gödröktől, gödrökig mentem.   

 

 
 

K25.  ellenőrző pont: Itt az alap koncepció az volt, hogy keressétek meg a határkövet és 

onnan mérjétek be a gödröt. Csak hát a természet ezt nem így akarta. Az a szerencsétlen 

határkő úgy eltűnt a susnyásban, hogy sokkal könnyebb volt megtalálni a két gödröt. Pláne, 

hogy ott himbálózott rajtuk a bója. Már messziről is látszottak.  
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K26.  ellenőrző pont: Itt az volt a nehézség, hogy itt is voltak olyan gödrök, amik nem voltak 

a térképen. Például egy nagy vizes gödör sem volt a térképen ábrázolva. Szóval alaposan 

körbe kellett nézni, hogy melyik négy gödör van a térképen ábrázolva. Ja és magát a gödröket 

sem volt könnyű megtalálni. Sőt kimondottan nehéz volt. 

 

 
 

 

K28.  ellenőrző pont: Itt  a tévesztő bóják közvetlenül az út mellett voltak. Többen is itt 

igazoltatok. Én mindig a kék nyíllal jelölt kis tisztástól mértem ki a keresendő gödrök helyét. 

 

 

 
 

 

Felsőfokú verseny 

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

körüljárással vezettük, az idősebbek pályáját a fiatalokéból néhány pályaszéle pont 

elhagyásával, így a pályahossz és szintemelkedés csökkentésével hoztuk létre. A többi 

ellenőrző pont 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 tévesztőbójának és nem idegen pályának tekintettük. Saját ábráinkon a helyes 

bójákat zöld, a tévesztőket piros koronggal jelöljük.  

 

J1/S1: Lásd a középfokú pálya 2. pontját 
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J2/S2: Lásd a középfokú pálya 3. pontját. A térképen jelölt gödrök beazonosítása a déli 

oldalról, a ligetes felől volt könnyebb. Itt az ösvény is meg van, a közvetlenül mellette D-re és 

az erdőben É-ra lévő gödör egyértelmű. 

 

J3/S3: Lásd a középfokú pálya 1. pontját. 

 

J4/S4: A négy mélyedés feletti mélyedést minden csapat megtalálta. A tévesztő 30 m-re Ny-

ra volt. 

 

J5/S5: Lásd a középfokú pálya K5 pontját. A tévesztő a helyes sziklától É-ra, egy térképen 

nem ábrázolt sziklán volt. 

 

J8: Lásd a középfokú pálya K8 ábráját is. A felsőfok pontja a lila kör északi íve által metszett 

mélyedés egy köves kis gerinc mellett, melyre a segédszintvonal utal. Tévesztő a tőle K-re 

lévő gödörben. Többen a középfokú pálya helyes vagy tévesztő bójáját fogták. Ezt 

természetesen nem tekintettük „idegen pályának”. 

 

 
 

J9/S8: Lásd a középfokú pálya K10 pontját. Ha valaki a gödörsor Ny-i végéről kezdte a 

gödröket számolni, megzavarhatta, hogy a piros nyíllal jelölt ösvény mellé a Ny-i oldalra is 

tettünk egy bóját, „nemgödörbe”. 

 

J11/S9: Lásd a középfokú pálya K12 pontját. 

 

J12: Lásd a középfokú pálya K13 pontját. 

 

J14/S12: A két korosztálynak eltérő itiner pályát tűztünk ki. Mindössze egy tévesztés történt. 

Az itiner kartont elvesztő csapatot nem feladatkihagyással, hanem csak az itinerre adható 

maximális hibaponttal értékeltük. 

 

J15/S13: A vízmű sarok feletti kis dombon lévő bóját senki sem tévesztette el. 

 

J16: Az eléggé benőtt területen a két mélyedés – gödör párnál négy bóját helyeztünk el. A 

helyes bója a nyugati gödör volt. Érdekes, hogy a két tévesztő csapat a két mélyedést vette le. 

 

J17: A kisméretű kúpnak nem volt tévesztője. Mindenki megtalálta. 

 

J18/S14: Lásd a középfokú pálya K18 pontját. A felsőfokú csapatok közül is három a rom 

déli sarkánál lyukasztott. 
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J19/S15: A segédpontoktól mért távolságok alapján durva méréssel is megállapítható, hogy 

csak két gödörcsoport jöhet szóba a testvérbója helyéül. Az egyik a K19 pont ( lásd ott ) 

gödrei, a másik az alábbi ábra gödrei. Az előbbiek egyikétől sincs főszintvonal DDK-re 60 m-

re. Az utóbbiak közül is csak a Ny-i lehet a testvérbója helye. Ettől 160°-ra 60 m-re meg is 

találtátok a J19/S15 pontot. A tévesztők közül egy csapat volt, amelyik a K19 bójái között 

keresgélt. 

 
 

J20/S16: A meredek sziklafal szélén talált, a térképen nem ábrázolt kis hegyes kúpra 

helyezett tévesztővel csak egy csapatot sikerült megtévesztenünk. 

 

J21/S17: Lásd a K20 pont ábráját. A felsőfok ellenőrző pontja a lila kör DK-i negyedében 

segédszintvonallal jelölt kúp DK-i végén, tévesztője a kúp Ény-i végén volt. Az egyetlen 

tévesztő csapat a középfok K20 kis kúpjánál jelölt. 

 

J22/S18: A feladat legnehezebb része a kiindulópont megtalálása volt. A leggyakoribb hiba a 

poligon végénél, a térképen is ábrázolt nagy farakásnál elhelyezett lapbója kódjának 

elhagyása. 

 

J24/S20: Lásd a K24 pont ábráját. Itt a két mélyedésbe és a gödörbe elhelyezett bóják a felső- 

és középfok esetében egymás tévesztői voltak. A felsőfok pontja a lila körön belüli gödör, 

tévesztője a középfok K24 pontja. A lila körön kívül É-ra lévő mélyedés mindkét 

kategóriának tévesztője. 

 

J25/S21: A két kihelyezett bója közül a közeli határkő alapján lehetett választani. 

Valószínűleg előbb találtátok meg a bójákat, mint a határkövet – bár igyekeztünk a nyári fű 

alól kiszabadítani. Az volt a helyes bója, amelyiktől a határkövet a térképen mérhető irányban 

és távolságra megtaláltátok. 

 

J26/S22: Csak egyetlen csapatnak sikerült hibátlanul megoldani a feladatot. Lehet, hogy a 

többiek nem használták az általános versenyutasításra feltett kinagyított ábrát? 
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J27/S23: Lásd a középfokú pálya K28 pontját. 

 

 

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

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

szeretettünk volna egy technikás pályával meglepni benneteket. Az értékelésből reméljük 

átjött, hogy mi nem egy brutálisan durva és kegyetlen pályát terveztünk, hanem egy kicsit 

hosszúra sikeredett, de jól felépített, technikás pályát. 

 

 

Budapest, 2021. július 01. 

 

Dravecz Ferenc és Horváth András 

 

 


