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Kedves Versenyzők! 

 

Küldöm a 2021. szeptember 11-én, a Vadaskertben megtartott Gémes Szeptemberfeszt 

tájékozódási túraversenyről írt értékelést. 

 

Először is egy kis statisztika: 

 

Gémes Szeptemberfeszt 2021 

kategória családi verseny középfokú verseny felsőfokú verseny 

csapatok száma 5 12 5 

versenyzők száma 10 fő 18 fő 11 fő 

 

Összesen 22 csapat indult és 39 versenyző. 

 

Mindenekelőtt óriási köszönet, hogy részt vettetek a szeptember 11-én a Gémes 

Szeptemberfeszt tájékozódási túraversenyen. 

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

Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Természetjáró Tájékozódási 

Csapatbajnokságnak. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában hárman vettünk részt: Horváth András, Draveczné 

Nagy Mária és én.  

 

Az időjárásra semmi panasz nem lehet. Nagyon kellemes nyár végi idő volt.  

 

A versenyen négy pálya volt. Két felsőfokú (A, A36, A50) és (A60, A70, A80), egy középfokú 

és egy családi pálya. A verseny után próbáltunk egy kis Szeptemberfeszt hangulatot teremteni. 

Remélem sikerült. Az összes sör elfogyott. 

 

A Gyermeknap Kupa után nagyon sok kritikát kaptunk, hogy nagyon durva, brutális és 

kegyetlen volt. Ezért most nagyon odafigyeltünk, hogy ne legyen hosszú, ne legyen sok 

szintemelkedés, ne legyenek nagyon kacifántos feladatok. 

Talán egy kicsit túl is estünk a ló túloldalára, hiszen a Gémes Szeptemberfeszt kicsit könnyűre 

sikeredett. Ezt jelzi a feltűnően sok holtverseny. A 22 csapatból 12 csapat végzett dobogós 

helyen. Az induló csapatok fele. A középfokú kategóriában például hármas holtverseny volt az 

első helyen. Bezzeg a Gyermeknap Kupán. Ott minden csapat 500 hibapontról indult. 

 

És akkor néhány szót azokról az ellenőrző pontokról, melyeket többen is rontottátok. 
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Ellenőrző pontok:  

 

K2, illetve Cs1 ellenőrző pont: Itt az eséstüske volt az árulkodó. Ha megnézitek az eséstüskét, 

akkor az a szintvonal belsejében van, azaz egy árokban kellett keresni a jó bóját és nem pedig 

az árok tetején. 

 

 
 

K4. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot legkönnyebben a piros nyíllal jelölt kis 

mélyedéstől lehetett megközelíteni. Még egy ösvény is ment a jellegfák felé. 3 szárazárkon 

kellett keresztül menni és a 4. szárazárok előtt volt a térképen jelölt jellegfa. A kék nyíllal jelölt 

kidőlt fa a valóságban is meg volt. Az is segíthetett a jó bója beazonosításában. A tévesztő 

bóják helyét a 4. oldalon látjátok. 

 

 

K5. ellenőrző pont: Ez az ellenőrző pont azért volt kicsit mókás, mivel a jó bója egy jó nagy 

gödörben volt. Mivel semmi gödörnek tekinthető dolog nem volt a közelben, ezért mi 

kapartunk ki egy kis mélyedést, hogy legalább egy tévesztő bóját ki tudjunk rakni itt is. Piros 

nyíllal jelöltem a helyét. Voltak, akik itt igazoltak. 

K6, illetve Cs5. ellenőrző pont: A szárazárok térképen jelölt helyét a piros nyíllal jelölt padtól 

lehetett bemérni. 
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K10, illetve Cs9. ellenőrző pont: Ha összehasonlítjátok a felülnézeti térképet és a tájfutó 

térképet, akkor szerintem teljesen egyértelmű, hogy a két piros nyíllal jelölt bokor nincs a 

tájfutó térképen ábrázolva. Ennél a két bokornál kellett igazolni. 

   

K15 és Cs12, illetve K16. ellenőrző pont: Piros nyíllal jelöltem a jó bóják helyét, kék nyíllal a 

tévesztő bóják helyét. 
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K25, illetve Cs22 ellenőrző pont: Itt néhány csapat a rókavárnál igazolt. Megnéztem a 

megmaradt térképeimet és egyértelműen a piros nyíllal jelölt helyen volt a tűszúrás. Azaz a 

gödör alján. És ez egy elég markáns, szép nagy gödör volt. Itt nem volt semmi csalafintaság. 

 

Néhány szó a felsőfokú pályák pontjairól:  

A pontok többségét minden csapat helyesen fogta, csak a tévesztettekről írok. 

F5. ellenőrző pont: A már említett K4 jellegfa a felsőfok 5. pontja volt. Összesen 5 bóját 

helyeztünk ki, bemutatom a helyüket. 

 

 

 

 

 

 

 

F6. ellenőrző pont: Felsőfokú csapat is tévesztette a K5 ( felsőfok 6. ) gödröt, ezért itt is 

megemlítem – a fent leírtak és az ábra érvényesek. 

F12-es feladat: A sziklajárás feladatnál is öt bóját helyeztünk el, hármat a térképvázlaton 

ábrázolt sziklákon (piros pöttyök) és két tévesztőt (kék pöttyök).  
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A szerkesztésnél csak egy csapat hibázott. A fiataloknak és az idősebbeknek eltérő volt a 

feladatkitűzés. Ezeken kívül három tévesztőt raktunk ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És végezetül szeretném még egyszer megköszönni, hogy eljöttetek a versenyre. 

 

Dravecz Ferenc és Horváth András                         2021. szeptember 20. 


