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Kedves Versenyzők! 
 

Egy rövid értékelést írtam a 2021. július 3-án, a veszprémi Tekeres-völgyben megtartott Gizella Kupa 

tájékozódási túraversenyről.  
 

Először a szokásos statisztika: 
  

 Gizella Kupa 2021 

kategória család középfok 
túravezető 

tanfolyam 
összesen 

csapatok száma 2 13  15 csapat 

versenyzők száma 5 fő 27 fő 41 fő 73 fő 

 

 Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Országos Középfokú 

Tájékozódási Túrabajnokság 

Középfokú bajnokság 

A csoport 
- 2 csapat 

Középfokú bajnokság 

B csoport 
- 8 csapat 

Családi bajnokság  2 csapat - 

 

Először is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy részt vettetek a veszprémi Gizella 

Kupán. A versenyen egy középfokú és egy családi pálya volt.   

 

A versenyt már 2020-ban meg szerettük volna rendezni, de a korona vírus járvány miatt ezen 

tervünk meghiúsult. Idén is első körösen tavaszra terveztük a Gizella Kupát, de a járvány miatt 

nyárra tolódott. Így elég nyárias időben került megrendezésre. De legalább sikerült elkerülni a 

38 
o
C-os hőségriadót. 

 

A pályát Bánhidi Árpád és Dravecz Ferenc tervezte még 2020-ban. A Gizella Kupa középfokú 

kategóriája része volt az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak, míg a családi 

kategóriája a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak.  

 

A verseny alatt egyetlen bója sem tűnt el. A verseny honvédségi területen került 

megrendezésre, így a versenypályát jól járható utakon, turista utakon vezettük.  

 

A versenyen a középfokú pálya 14. (családi pálya 9.) ellenőrző pontjánál éppen arra a fára nem 

került bója, aminél igazolni kellett. Elnézést érte. Így ezt az ellenőrző pontot kivettük a 

versenyből. 

 

A középfok pálya 29. (családi pálya 24.) ellenőrző pontja is kicsit arrébb lett kitéve. Mivel 

ennek ellenére az összes (2 db) család jól megoldotta az irányfésű feladatot, ezért a családi 

versenyből nem vettük ki ezt az ellenőrző pontot.  

Mivel a középfokú pályán három csapat nem oldotta meg a feladatot, mivel a térképen jelölt 

helyen nem volt bója, ezért a középfokú versenyből kivettük ezt az ellenőrző pontot. 

 

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

vagy többen is rontottátok. Nem sok ilyen ellenőrző pont volt.  

 

1. ellenőrző pont: A határkarótól (T rajt) 80 méterre kellett keresni a jó bóját. A tévesztő bóják 

csak kb. 40 méterre voltak az úttól. De a bokroktól észak-keletre lévő, térképen is ábrázolt 

gödröt is meg lehetett keresni és onnan is lehetett irányt és távolságot mérni a fákra, bokrokra. 
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A felülnézeti térképen sárga ponttal jelöltem a tévesztő bójákat. Fehér ponttal a jó bóját. A 

tévesztő bóják túl közel voltak az úthoz. 

 

 
 

8. ellenőrző pont: Kék nyíllal jelöltem azt az utat, amitől be lehetett mérni a jó bóját. 
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A felülnézeti térképen sárga ponttal jelöltem a tévesztő bójákat, míg fehér ponttal a jó bóját.  

Ezt az ellenőrző pontot rontottátok a legtöbben. Sárga ellipszissel jelöltem, ahogy mi 

értelmeztük a bokor csoportokat. 

 

 
 

középfokú 10.  (családi 5.) ellenőrző pont: 
 

Ezt az ellenőrző pontot a piros nyíllal jelölt nagy gödörtől lehetett bemérni. A tévesztő bója a 

kék nyíllal jelölt helyen volt.  

 

 

 

 

A többi ellenőrző pontról nem is nagyon tudok mit mondani, de nem is nagyon fogtatok 

tévesztő bóját az előbb említetteken kívül. 

 

És végezetül szeretnénk megköszönni minden csapatnak, hogy velünk töltöttétek ezt a 

vasárnapot.  

 

Dravecz Ferenc 

                                                                                        Budapest, 2021. július 7. 


