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Kedves Versenyzők! 

 

Küldöm a 2021. október 3-án, a János-hegyen megtartott Gémes Kupa tájékozódási 

túraversenyről írt értékelést. 

 

Először is egy kis statisztika: 

 

Gémes Kupa 2021 

kategória családi 
középfok 

B csoport 

csapatok száma 8 12 

versenyzők száma 23 fő 19 fő 

 

Összesen 20 csapat indult és 42 versenyző. 

 

Mindenekelőtt óriási köszönet, hogy részt vettetek az október 3-án a Gémes Kupán. 

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

Tájékozódási Túrabajnokságnak. A versenyen két pálya volt. Egy középfokú és egy családi. 

 

A pályabontáskor csak egy szúróbélyegző hiányzott, így nagyobb vesztességek nélkül zajlott le 

a verseny. 

A verseny után minden induló egy Balaton szeletet kapott. 

 

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

 

Középfokú és családi pálya 

 

Térkép rajt: Aki elfelejtett itt igazolni az 100 hibapontot kapott. Aki a tévesztő térkép rajtnál 

igazolt az 60 hibapontot kapott. A fekete kockával jelölt épület melletti fánál kellett igazolni. 

Lásd a piros nyílat. 

 
 

1. ellenőrző pont: Itt a piros nyíllal jelölt dombnál kellett igazolni. Szerintem teljesen 

egyértelmű volt, hogy melyik domb volt jelölve a térképen. Nagyon más domb nem is volt a 

közelben. 
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3. ellenőrző pont: A jó bója a piros nyíllal jelölt két száraz árok találkozásától volt 50 méterre 

a száraz árokban. Az egyik tévesztő bója a száraz árkok találkozásától 25 méterre volt. A másik 

tévesztő bója pedig egy másik, térképen nem jelölt száraz árokban volt. Kék nyíllal jelöltem 

őket. 

 

4. ellenőrző pont: Itt három kis határkövet kellett megkeresni. Két megoldást is elfogadtam. 

Én a C határkövet nem találtam meg. Viszont valaki a verseny alatt véletlenül megtalálta a C 

határkövet is és kikaparta a fű alól. Így a verseny közepén előkerült a hiányzó harmadik (C) 

határkő is. Így azt is elfogadtam, ha valaki a C határkövet írta, de azt is, hogy mind a három 

határkő meg van. A piros nyíllal jelölt nagyméretű határkőtől lehetett kimérni, hogy mely 

határkövek vannak meg. Én a kék nyíllal jelölt C határkövet nem találtam meg. A másik kettő 

határozottan és egyértelműen látszott. 
 

 
 

5. ellenőrző pont: Itt próbáltam nagyon odafigyelni, hogy az úthoz közelebbi mélyedés legyen 

kiszúrva a térképen. A tévesztő bóják a dombtetőn és a másik oldalon lévő mélyedésben voltak.  
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6. ellenőrző pont: Nagyon meglepődtem, hogy ennyien tévesztő bóját fogtatok ennél az 

ellenőrző pontnál. Ha jöttetek az 5. ellenőrző pont felöl és megálltatok a piros nyíllal jelölt 

útkereszteződésben, akkor a tévesztő bója nem is látszott. Az útkereszteződésből egyértelműen 

be lehetett mérni a határkövet. Ez egy igazi, régi határkő volt. A tévesztő bója a kék nyíllal 

jelölt helyen volt. Közvetlenül a turistaút mellett. Nem is határkő volt, csak egy kis oszlop. 

Ilyen kis oszlopból sok volt errefelé, de egyik sem volt jelölve a térképen.  

 

7. ellenőrző pont: A tévesztő bója szinte a sín mellett volt. A jó bója azért messzebb volt a 

síntől. Egy szép nagy gödör volt. A jó bója a sziklalépcsőkhöz volt közelebb, nem a sínhez. 

   

8. ellenőrző pont: Én is próbáltam több irányból is megnézni, hogy a térkép rajzoló melyik 

gödörre gondolhatott. Ha elindultam északi, keleti, déli és nyugati irányba, minden esetben az 

jött ki nekem, hogy a gödörnek a platón kell lennie. A tévesztő bója nem is egy igazi gödörben 

volt, csak próbáltam kikaparni egy gödör szerűséget. És a plató alatt volt, nem a platón. 
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9. ellenőrző pont: A tévesztő bója nagyon közel volt az úthoz. És ráadásul csak egy kis 

sziklácska volt. Kék nyíllal jelöltem a helyét. Az igazi nagy szikla kicsit feljebb volt. Ahhoz 

még mászni kellett egy kicsit. Az tényleg egy nagy sziklatömb volt. 

 

17. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál három bója volt kirakva. Piros nyíllal jelöltem a 

jó sziklát, ahol igazolni kellett. Kék nyíllal jelöltem a tévesztő bóják helyét. Az egyik kék nyíl 

egy térképen nem jelölt sziklán volt. A jó bója környékén lévő 5 sziklát szerintem be lehetett 

azonosítani. Nekem nem okozott problémát. A kicsit távolabbi sziklák is meg voltak. 

 

23. ellenőrző pont: Itt megint csak az úttól való távolságot kellett figyelni. Illetve a jó gödör 

mélyen bent volt a susnyásban, nem a sunyás szélén volt. Ha a karikát leszedem a térképről, 

akkor jobban látszik, hogy helyezkedett el a két nagy gödör és a kis mélyedés. 
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Amit csak a családi csapatok rontottak: 

14. ellenőrző pont: Itt egy tévesztő bója volt. Kék nyíllal jelöltem a helyét. Kinézetre semmi 

extra sem volt a fa. Nem tűnt jellegfának. A jó bója pedig egy igazi, szép nagy jellegfán volt. 
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14. ellenőrző pont: Itt is csak egy tévesztő bója volt. Kék nyíllal jelöltem a helyét. A piros 

nyíllal jelölt kis tisztástól, útelágazástól lehetett bemérni.  

 

 

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

 

Dravecz Ferenc                         2021. október 15. 


