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Kedves Versenyzők! 

 

Küldöm a 2022. április 24-án, a Vadaskert környékén megtartott Gémes Majális Kupa 

tájékozódási túraversenyről a szokásos értékelést.  

 

Először is egy kis statisztika: 

 

Gémes Majális Kupa 2022 

kategória családi 
középfok 

A csoport 

középfok 

B csoport 

SZOSE 

túravezető 

tanfolyamosok 

csapatok száma 13 8 9 21 

versenyzők száma 34 fő 13 fő 19 fő 21 fő 

 

Összesen 51 csapat indult és 87 versenyző. 

 

Mindenekelőtt óriási köszönet, hogy részt vettetek a versenyen. A verseny része volt a 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Középfokú Tájékozódási 

Túrabajnokságnak is. A versenyen egy középfokú és egy családi pálya volt. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában öten vettünk részt: Szalai László, Farkas Attila, 

Lehoczki Zoltán, Böbe és én. Így időmérő állomásra is jutott ember. 

 

A pálya bontásakor minden bója és szúró bélyegző a helyén volt. Pontosabban két papír bója le 

volt tépve és a földre volt dobva, de végül is meg volt. 

 

A verseny után minden induló egy Balaton szeletet kapott.  

 

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

 

Középfokú pálya ellenőrző pontjai: 

 

1. ellenőrző pont: A jellegfánál 1-2 csapat fogott csak tévesztő bóját. A piros nyíllal jelölt 

útkanyarból lehetett bemérni a jellegfát. 
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2. ellenőrző pont: Talán ezt az ellenőrző pontot rontottátok a legtöbben. Én az előző oldalon 

piros nyíllal jelölt úttól mértem a jó bója helyét. Ráadásul mérőszalaggal. Ez az út teljesen 

egyértelműen meg volt és látszott is.  

 

5. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot leginkább a túravezető tanfolyamosok rontották el. 

A térképről azért látszik, hogy a jó rókavár a piros nyíllal jelölt mélyedés fölött van. A két 

tévesztő bója a mélyedés oldalában volt és nem a mélyedés fölött. 

 

 

6. ellenőrző pont: A tévesztő bója a kősor túloldalán volt. Piros nyíllal jelöltem a helyét. 

 

 
 

7. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot is leginkább a túravezető hallgatók rontották. A jó 

rókavárat a nagy árok mellett kellett keresni. Illetve a gázvezeték úthoz is a legközelebb volt. A 

három rókavár közül a legdélebbinél kellett igazolni. Lásd következő oldalon lévő térkép 

részletet. 
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12. ellenőrző pont: A katonai árok két kiágazásánál volt a két bója. Piros nyíllal jelöltem a 

helyüket. Annál a kiágazásnál kellett igazolni, ahonnan egy száraz árok is indult. Azaz a 

délebbinél. 

 

14. ellenőrző pont: A piros nyíllal jelölt kis tisztástól szépen be lehetett mérni a sziklát. 
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16. ellenőrző pont: Ezt az ellenőrző pontot is leginkább a túravezető hallgatók rontották. Pedig 

itt nem volt semmi ármányság. Csak meg kellett számolni a sziklákat. Az 5 tagú sziklasorból a 

negyedik sziklánál kellett igazolni. 

 

20. ellenőrző pont: Itt két tévesztő bója volt. Kék nyíllal jelöltem a helyüket. Értelemszerűen a 

piros nyíllal jelölt mélyedésnél kellett igazolni. Ahol egy lépcső lejáró is volt. 

 

21. ellenőrző pont: A piros nyíllal jelölt elágazásban volt a jó bója. Piros nyíllal jelöltem a 

helyét. Kék nyíllal jelöltem a tévesztő bója helyét. 
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21. ellenőrző pont: A térképen jelölt két sziklás gödör közül a nyugatabbra lévőnél kellett 

igazolni. Piros nyíllal jelöltem a helyét. 

 

 
 

25. ellenőrző pont: Itt a nehézséget az jelentette, hogy volt egy nagyon hasonló jellegfa pár. 

Kék nyíllal jelöltem a helyüket. Én a piros nyíllal jelölt padtól mértem be a jellegfákat. 

 

 
 

Családi pálya ellenőrző pontjai: 

 

1. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 1. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

2. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 2. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

5. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 6. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

11. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 12. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

13. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 14. ellenőrző pontjánál írtakat. 
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15. ellenőrző pont: Itt a figyelmetlenség miatt kaptak a családi csapatok hibapontokat. A 

feladat így szólt:  

 

15. ellenőrző pont: Iránymenet: Keresd meg a térképen jelölt helyet. Ide teszünk egy bóját, 

de nem itt kell igazolni. Indulj el déli irányba. 75 méteren belül találsz egy bóját egy 

térképen is jelzett tereptárgyon. Igazolj a talált bójánál a versenyzőkarton soron következő 

üres kockájába. 

1. hiba: Mégis csak a térképen jelölt helyen igazoltatok. 

2. hiba: Nem a térképen is jelzett sziklánál igazoltatok.  

 

A piros nyíllal jelölt nagy sziklánál kellett igazolni, mivel az volt a térképen jelölve. Többen is 

a térképen nem ábrázolt, kék nyíllal jelölt sziklánál igazoltatok.  

 

 
 

20. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 20. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

21. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 21. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

25. ellenőrző pont: A tévesztő bója sokkal északabbra volt, mint a jó bója. Kék nyíllal jelöltem 

a helyét. A piros nyíllal jelölt útelágazástól volt célszerű távolságot mérni. Lásd következő 

oldalon látható térkép részlet. 
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És végezetül szeretném még egyszer megköszönni, hogy eljöttetek el a versenyre. 

 

Dravecz Ferenc                         2022. május 05. 


