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Kedves Versenyzők! 

 

Küldjük a 2022. október 8-án, a János-hegy keleti oldalán megtartott Gémes Októberfeszt 

tájékozódási túraversenyről a szokásos értékelést.  

 

Először is egy kis statisztika: 

 

Gémes Októberfeszt 2022 

kategória A-A36-A50 A60-A70 középfok családi 

csapatok száma 4 4 6 6 

versenyzők száma 9 fő 9 fő 9 fő 10 fő 

 

Összesen 20 csapat indult és 37 versenyző. 

 

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

Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságnak, az Országos Középfokú 

Tájékozódási Túrabajnokságnak és a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak is. A 

versenyen két felsőfokú, egy középfokú és egy családi pálya volt. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában öten vettünk részt: Dalos Mihály, Dravecz Ferenc, 

Horváth András, Lehoczki Zoltán és Szalai László. Így egy időmérő állomásra jutott ember. 

Ezért ismét mobil telefonos időmérő állomást is alkalmaztuk. Remélhetőleg már kezditek 

megszokni. Reméljük, hogy a verseny színvonala is megfelelő volt a felsőfokú, középfokú és 

családi csapatok számára. A Makkosmárián megtartott Gémes Kupához képest ez egy 

nehezebb verseny volt. Ez látszott az eredményeken is. Itt már bőven fogtatok tévesztő bójákat 

is és nem csak a távolságmérés pontossága döntött a csapatok között. 

Mivel a középfokú versenyen csak 6 csapat indult, ezért a középfokú A és B csoport 

eredményét összevontuk. 

 

A pálya bontásakor minden bója a helyén volt. Nem tűnt el semmi. 

 

Az időjárás is kegyes volt. Nagyon kellemes őszi kiránduló idő volt. Szerettünk volna egy kis 

Októberfesztes hangulatot teremteni. Ezért a verseny végén volt lehetőség sörözésre, zsíros 

kenyerezésre. Reméljük jól éreztétek magatokat. 

 

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

 

Középfokú pálya ellenőrző pontjai: 

 

1. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál azt kellett észrevenni, hogy a térképen jelölt 

jellegfa jóval magasabban volt, mint a piros nyíllal jelölt tévesztő jellegfa. A jó jellegfa közel 

volt a felső piros jelzésű turistaúthoz. Két csapat jelölt a tévesztő jellegfánál. 
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2. ellenőrző pont: Az eredmények alapján ez volt az egyik legnehezebb ellenőrző pont. Mi úgy 

gondoltuk, hogy a magasles hűlthelyét két helyről lehetett bemérni. Mindkettőt piros nyíllal 

jelöltem. A legegyszerűbb az volt, hogy meg kellett keresni a piros nyíllal jelölt kis vasúti 

határkövet. A valóságban is meg volt és a térképen is ábrázolva volt. A magasles hűlthelye 

ettől észak-nyugatra volt. Két tévesztő bója volt. Az egyik északra, a másik délre volt a jó 

bójától 20 – 20 méterre. A déli tévesztő bója kb. egy magasságban volt a vasúti határkővel. 

 

 
 

3. ellenőrző pont: Itt talán csak annyi nehezítés volt, hogy volt egy párhuzamos nyiladék a 

térképen ábrázolt nyiladéktól északra. Kékkel jelöltem. De a közeli kis mélyedéstől, amit piros 

nyíllal jelöltem egyértelműen el lehetett dönteni, hogy melyik nyiladékban kell keresni a jó 

bóját. Azt meg tájolóval meg tudtátok mérni a térképen, hogy az úttól 30 méterre van a jó bója. 
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9. ellenőrző pontok: Kicsit meglepő módon itt is fogtatok tévesztő bóját. Kék nyíllal jelöltem, 

hogy hol volt a tévesztő bója. A piros nyíllal jelölt közeli két határkőtől könnyen be lehetett 

mérni a jó határkő helyét. 

 

 
 

11. távolságmérés: Az első szakasz hossza 150 m. A második szakasz 185 m, míg a harmadik 

szakasz 81 m hosszú volt. Azaz 185 - 81m = 104 m. volt a leghosszabb és a legrövidebb 

szakasz különbsége. ± 5 méterig 0 hibapont járt, utána méterenként 1 hibapont. 

 

17. ellenőrző pont: Itt annyi csalafintaság volt, hogy a határkőtől délebbre volt egy vas oszlop, 

amit piros nyíllal jelöltem. Ott volt a tévesztő bója. Egyébként maga a határkő egy szép nagy 

határkő volt, nem olyan kis satnya. A vasoszloptól egyébként látszott is a jó bója és a határkő 

is.  
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24. ellenőrző pont: Itt egy tévesztő bója volt, amit piros nyíllal jelöltem. Ez egy autó roncs 

volt. Ez egy szintvonallal feljebb volt, mint a térképen jelölt fekete X. A térképen jelölt fekete 

X egy hajléktalanok által otthagyott lapos mélyedés volt. Az autó roncs túl távol volt a kék 

nyíllal jelölt sziklától. 

 

28. ellenőrző pont: Mi a főúttól való távolság, a három piros nyíllal jelölt jellegfa helyzete 

alapján azonosítottuk a két barna dombocskát. A jó bója a három jellegfa közül a legdélebbitől 

kicsit keletebbre volt. A három horhos közül a középsőben. 

 

 
 

Családi pálya ellenőrző pontjai: 

 

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

 

3. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 3. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

8. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 9. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

10. távolságmérés: Lásd a középfokú pálya 11. ellenőrző pontjánál írtakat. 
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15. ellenőrző pont: 3 csapat is a 15 ellenőrző pont helyett a Tündér-sziklánál igazolt. Piros 

nyíllal jelöltem a helyét. Ott a középfokú csapatok irányszög mérése volt. Cserébe a felsőfokú 

csapatok a Tündér-szikla helyett a családi pálya 14. ellenőrző pontjánál igazoltak. 

 

 
 

20. ellenőrző pont: Mi is elég nehezen találtuk meg, de meg van. Természetesen egy picike 

határkőről beszélünk. De azért kilátszott a fűből. 

 

20. ellenőrző pont: Ha megtaláltátok a két jellegfát, amin nem volt bója, akkor elég 

egyértelmű volt, hogy az A jelzésű fa volt még meg a valóságban. A kivágott B jelzésű fának 

elég látható nyomai maradtak. 

 

 
 

25. ellenőrző pont: Lásd a középfokú pálya 28. ellenőrző pontjánál írtakat. 

 

Felsőfokú pálya ellenőrző pontjai 

 

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

körüljárással vezettük, az idősebbek pályáját a fiatalokéból néhány 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 
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a középfokú pálya pontjaival, a téves pontérintéseket értelemszerűen tévesztő bójának és nem 

idegen pályának tekintettük.  

Térképrajt: Úgy látszik, az utóbbi időben nem alkalmazták a rendezők. Két felsőfokú csapat 

is rontott, az egyik kihagyta, a másik tévesztőt fogott. 

J1/S1: Lásd a középfokú pálya 1. pont ábráját. A felsőfok ep. a déli jellegfa ( középfok pontja ) 

melletti ösvényen volt. 

J2/S2: Lásd a középfokú pálya 2. pontját. Ha valakinek nem volt egyértelmű, mit ábrázol a 

térkép a sín melletti objektumok közül, jó kiindulás volt az ábra alsó piros nyilával jelölt 

áteresz – ebből csak egy volt, innen indulva már egyértelművé vált, hogy a kis kör a vasúti 

„kilométerkő”. 

J3/S3: Lásd a középfokú pálya 3. pontját.  

J4/S4: Az általános utasításban kifüggesztett segítség ellenére többeknek gondot okozott a 

„nyugatra” és „nyugatabbra” különbsége. A megoldó ábra láttán azt hiszem mindenki előtt 

világossá vált: a befoglaló téglalapon lévő bóják ( 4 db )  azok, amelyeknél egyik irányban, pl. 

északabbra nincs bója, jelölni tehát a maradék kettőnél kellett. 

 

 

 

 

 

 

Az 5. – 8. pontok a felsőfoknak nem jelentettek kihívást. A 9. pont szándékunk ellenére túl 

könnyűre sikerült. A térképre a középfok 9. ep. ábráján is látható bekarikázott Budapest 

határkő került. Mi ezt tévesztőnek szántuk és a kék nyíllal jelölt, az útról nehezebben látható 

határkövet kívántuk bekarikázni. 

J11/S11: A távolságmérés is közös feladat volt a középfokkal. A hibapontozást az általános 

utasításban rögzítettük, így aki félreértette a feladatot sem kapott 40 hibapontnál többet. 

J16/S15: A terepbejárás során talált kidőlt rozsdás gázvezeték(?) oszlop ( középfok 17. ep. 

ábra ) beállítása tévesztőnek jó választás volt. A csapatok fele itt jelölt. 

J17/S16: A menetutasításba nem véletlenül került be, hogy az irányszög mérő feladatoknál is 

jelölni kell az ellenőrzőpontnál. A Tündér-szikla felé tartó csapatok érintették a családi 

kategória zöld krétás 14. ep-ját ( lásd családi 15. ep. ábra ) , ahol egy szikla mellől szintén jól 

látható az adótorony. Nem számítottunk rá, hogy ez a többséget megtréfálja, csak két csapat 

iránymérése előtt volt kék jelölés ( Tündér-szikla ) a versenyzőkartonon. 
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J19/S18: A felsőfok fényképes időmérőjénél két csapat kihagyta az időmérést, nem vették 

észre a kifüggesztett szöveges lapot. Mivel az még a pályabontásnál is megvolt ( 1. fénykép ) , 

úgy véltük, jogos a kihagyott időmérésért járó hibapont. Gondosabb körülnézéssel kiderült, 

lehet úgy érkezni az ellenőrzőponthoz, hogy a csapat a kitűzött tereptárgyat ( kis mélyedés ) 

azonosítja, a bóját, lyukasztót megtalálja, lyukaszt és továbbmegy – anélkül, hogy az 

időmérésre felhívó lapot észre venné ( 2. fénykép ). Mivel a csapat nem tudhatta előre, hogy itt 

időmérés is van, az elvárható gondossággal járt el. Így aztán nem tekintettük időmérő 

kihagyásnak a fénykép elmaradását. Technikailag a csapat Libegő – cél közötti menetidejét 

vetettük össze az erre a szakaszra előírt menetidővel és a késést az utolsó időmérő szakaszhoz 

könyveltük el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az esetnek a jövőre nézve két tanulsága is van. Az egyik gyakorlati: A rendezőknek abban az 

esetben, ha egy ellenőrzőponton a menetutasításban nem jelzett, a helyszínen közölt feladat 

van, azt úgy kell elhelyezni, hogy a pontot érintő csapat azt mindenképpen lássa. És ez nem 

csak az időmérésre vonatkozik. A másik a szabályzatot érinti. Állomásbírós időmérőnél 

gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy a pontérintés és az időmérés különválik, egyik a másik 

nélkül nem fordulhat elő, hiszen mindkettőt az állomásbíró végzi. A fényképes időmérőnél 

mindkét esetre láttunk példát: valaki jelöl a pontnál, de nem készít fényképet és fordítva. A 

versenybizottságnak esetleg érdemes foglalkozni a kérdéssel, szabályozzuk-e az „időmérő 

állomás kihagyása 200 hp.” eseten kívül az ilyen, részben kihagyásért járó hibapontokat. 

J22/S20: A „Kis poligon” feladatnál a szabályzat szerint jártunk el, a töréspontok tereptárgyra 

estek: térképen ábrázolt (TÁ) szikla – térképen nem ábrázolt (TNÁ) jellegfa, TÁ gödör, TNÁ 

kis mélyedés, TNÁ fatuskó, TÁ kis szikla. Innen a poligon vége egyértelmű volt. Az első 

szakaszra érkezett reklamációra válaszul: a poligon kezdete nem a bója, hanem a térképen jelölt 

tereptárgy ( szikla ). 

J23/S21: A többség tévesztett, a turistaútról felvezető kis nyiladék északi oldalán a térképen 

nem ábrázolt, tisztásnak vélhető területen lévő bójánál jelöltek. A felvezető kis nyiladékon 

kívül a körön belüli pontszerű tereptárgy – valóságban korhadt jellegfa – irányra és távolságra a 

helyes bójától volt. 
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J24: A zöldpont a kör által metszett két jellegfával szabályos háromszöget alkotott. Csak egy 

csapat tévesztett. 

 

 

 

 

 

 

J25/F22: Az árokrendszer ábráját lásd a középfok 28. ep. ábráján. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy a helyes bója a három párhuzamos, nem egyformán ábrázolt horhos közül a középsőben, 

nem a jellegfán volt. 

Ezúton is köszönjük Franczva Lászlónak, hogy átvállalta a szövetségi ellenőr szerepét. És 

végezetül szeretnénk még egyszer megköszönni, hogy eljöttetek a versenyre. 

 

Dravecz Ferenc és Horváth András                       2022. október 17. 


