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Kedves Versenyzők! 

 

Küldöm a 2022. október 16-án, a Margitszigeten megtartott Gémes Sziget Kupa tájékozódási 

túraversenyről a szokásos értékelést.  

 

Először is egy kis statisztika: 

 

Gémes Sziget Kupa 2022 

kategória családi középfok 

csapatok száma 8 11 

versenyzők száma 24 fő 19 fő 

 

Összesen 19 csapat indult és 43 versenyző. 2022 őszén ez egy megszokott létszám. Szinte az 

összes Gémes TE által rendezett őszi versenyen kb. 20 csapat indult. 

 

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

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Középfokú Tájékozódási 

Túrabajnokságnak is. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában ketten vettünk részt: Draveczné Nagy Mária és én. 

De ketten is bőven elegen voltunk a 19 csapat elrajtoltatásához. Az érkeztetésre pedig már 

egyedül is elég voltam.  

 

A szintemelkedésre sem lehet panaszotok. A szintemelkedés konvergált a nullához. 

 

A versenyen egy pálya volt. Minden csapat azon versenyzett. A középfokú A és B csoport a 

kevés számú induló miatt összevonásra került. 

A verseny után minden induló egy Balaton szeletet kapott. Az időjárásra sem lehetett egy rossz 

szót sem mondani. Nagyon szép, napos idő volt. Igazi kiránduló idő. 

 

A bója beszedésekor a 6. ellenőrző pontról tűnt el egy bója. A többi bója a helyén volt. A 

zsírkrétákból több is tűnt el, de ez nem volt annyira zavaró. Megoldottátok saját tollal, vagy a 

tévesztő bóják mellől tűnt el és észre sem vettétek. A Gémes Sziget Kupán 84 db bója került 

kirakásra. 

 

Holtverseny esetén a rövidebb versenyidő döntött. Ha 4:30 percen belül voltatok, akkor ki sem 

számoltam a versenyidőtöket. Egy csapat lépte csak túl az 5 órás versenyidőt. Így ők a 3. 

helyről a táblázat végére kerültek. A 40 db ellenőrző pont és a 20 db feladat ellenére is meglepő 

módon kialakult egy hármas holtverseny. Közöttük a rövidebb versenyidő döntött. 

 

Az eredmény táblázathoz annyi megjegyzésem lenne, hogy rózsaszín háttérrel jelöltem azokat 

az ellenőrző pontokat, ahol tévesztő bóját fogtatok. Tévesztő bója esetén a megszerezhető pont 

felét kaptátok vagy a tévesztés mértékének függvényében kerültek pontok levonásra. Minden 

versenyző minden bóját megtalált, így 0 pontot senkinek sem kellett adni. 
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És akkor néhány szót azokról az ellenőrző pontokról, melyeket többen is rontottátok vagy kicsit 

technikásabbak voltak. 

 

1. ellenőrző pont: A két fekete X-el jelölt vízművekes kút és a jellegzetes bokor alakzat jól 

felismerhető volt. A jó bója a kiálló bokron volt, piros nyíllal jelöltem a fényképen. A sárga 

nyíllal jelölt bokron volt a tévesztő bója. A fénykép a déli irányból készült, így a térképet 

gondolatban meg kell fordítani, ha ugyanazt az alakzatot szeretnétek látni, mint ami a 

fényképen van. 

 

             
 

2. ellenőrző pont: Itt három bokron is volt bója. Talán annyi zavaró tényező lehetett, hogy a 

piros nyíllal jelölt bokros részt már kivágták. A többi bokor viszont a helyén volt. Sőt a kék 

nyíllal jelölt tereptárgyak is jó támpontot adtak a jó bója megtalálásához. A fekete X például 

egy vízművek kút volt. Lásd a fényképen. A tévesztő bóják a jó bójától északra, illetve a dél-

keletre lévő bokrokon voltak. 
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A kék nyíllal jelölt fekete kocka a térképen, a fényképen látható tábla volt. Onnan is be lehetett 

mérni a keresett bokrot, amit piros nyíllal jelöltem a fényképen. 

 

 
 

4. ellenőrző pont: Voltak csapatok, akik itt is igazoltak tévesztő bójánál. Pedig elég 

egyértelműen látszik, hogy a három bokor körül a legdélebbinél kellet igazolni. 

 

6. ellenőrző pont: Innen tűnt el a kirakott három bójából az egyik. A jó bója is csak fel volt 

téve a bokor egyik ágára. Fel sem volt kötve. Így a kitett három bójából kettőt is elfogadtam jó 

megoldásként. Csak az kapott hibapontot, aki annál a tévesztő bójánál igazolt, ami a helyén 

volt és egyértelműen tévesztő bója volt. 
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A fényképen piros nyíllal jelöltem a három bokorból álló bokorcsoportot. Az egyik tévesztő 

bója a sárga nyíllal jelölt fán volt. Ez tűnt el a bójabeszedésre. 

 

7. ellenőrző pont: Itt a három jellegzetes pihenő helyek közül a középsőnél kellett igazolni. 

Ezeken a helyeken néhány évvel ezelőtt még pihenő padok is voltak. Régi szép idők. 

 

8. ellenőrző pont: Itt a csalafintaság az volt, hogy a kék nyíllal jelölt bokros rész teljesen ki 

volt vágva. Így a 8. ellenőrző pont a legszélső bokron volt. Ráadásul a piros nyíllal jelölt 

helyen volt egy hasonló ösvény. A tévesztő bója ezen az ösvényen volt. De nagyon sokat 

segített a barna nyíllal jelölt kerítés is. A kerítés gondolatbeli meghosszabbítása átment azon a 

bokron, amin a jó bója volt. 
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Piros karikával jelöltem a fényképen a kivágott bokros részt. 

 

A kerítés meghosszabbításánál kellett keresni a jó bóját. 

 

A sárga nyíllal jelölt bokornál volt a jó bója, a piros nyíllal jelölt bokornál, pedig a tévesztő 

bója volt. A fényképen is jól látható a térképen nem jelölt kis ösvény. Ezt jelöltem az előző 

oldalon lévő térképvázlaton piros nyíllal. 
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9. ellenőrző pont: Itt nem volt semmi csalafintaság. A bokorcsoport legnyugatabbra lévő fáján 

volt a jó bója. 

 

12. ellenőrző pont: Itt a csalafintaság az volt, hogy volt egy térképen nem ábrázolt bokor is. 

Piros nyíllal jelöltem a helyét. A legkeletebbre lévő bokorra pedig nem tettem bóját. Így a 

csúsztatás miatt szélre kerül a középső bója. A családi csapatok közöl szinte mindenki a 

tévesztő bójánál igazolt. 
 

 
 

A térképen ábrázolt bokrokat piros nyíllal jelöltem a fényképen. A térképen nem jelölt bokrot 

sárga nyíllal jelöltem. A fénykép a tisztásról készült, azaz épp ellenkező irányból, mint, ahogy 

az a térképen van. A fénykép az északi irányból készült, így a térképet gondolatban meg kell 

fordítani, ha ugyanazt az alakzatot szeretnétek látni, mint ami a fényképen van. 

A fényképen sárga nyíllal jelölt bokor az a bokor, amit a térképen piros nyíllal jelöltem. De a 

lényeg, hogy a fényképen látható három piros nyíllal jelölt bokor közül a középsőnél kellett 

igazolni. 

 



7 
 

 

14. ellenőrző pont: A jó bokrot a piros nyíllal jelölt jellegfától és a szintén piros nyíllal jelölt 

bokor végétől lehetett bemérni. A tévesztő bója a kék nyíllal jelölt bokron volt. 

 

 
 

A fényképen sárga nyíllal jelöltem azt a bokrot, aminél igazolni kellett. A tévesztő bója a piros 

nyíllal jelölt bokornál volt. 

 
 

15. ellenőrző pont: A tévesztő bója a kék nyíllal jelölt bokornál volt, ami nem volt a térképen 

ábrázolva. A térképen jelölt bokor az úttól 5 mm-re, azaz a valóságban 25 méterre volt. A 

tévesztő bója azon a bokron volt, ami 20 méterre sem volt az úttól. 
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A fényképen piros nyíllal jelöltem a jó bója helyét. Sárga nyíllal a tévesztő bója helyét. 

 

 
 

20. ellenőrző pont: 1-2 csapat jelezte, hogy szerintük itt rossz a térkép, mivel a jellegfa nem 

ott van, ahová rajzolták. Pályabontáskor még egyszer megnéztem, hogy mennyire egyértelmű, 

hogy a két bója közül melyiknél kell igazolni. A tévesztő bója helyét kék nyíllal jelöltem. 

Közvetlenül a betonút alatt volt. És egyáltalán nem volt jellegfa. Az igazi jellegfa a töltésnél 

volt a betonút végétől 10 méterre nyugatra. Mivel meglepően sok csapat igazolt a kék nyíllal 

jelölt fánál, ezért elfogadtam a megjegyzéseteket és nem adtam hibapontot annak, aki a kék 

nyíllal jelölt nem jellegfánál igazolt. Pedig szerintem teljesen egyértelmű, hogy a betonút 

végétől kb. 10 méterre nyugatra kellett keresni egy szép nagy jellegfát, ami ott is volt. Ráadásul 

a töltésen, ahogy az ábrázolva is van a térképen.  

 

A fényképen piros nyíllal jelöltem a betonút végét. A tévesztő bója közvetlenül a betonút 

végénél volt. A jó jellegfa és a jó bója 10 méterrel arrébb. 
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38. ellenőrző pont: Itt annyi térkép hiba volt, hogy az út már a dombok között megy. Piros 

nyíllal jelöltem az új utat. Mivel mind a három domb be volt bójázva, ezért nem okozhatott 

nagy gondot az új út. 
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Feladatok: 

 

F3. feladat: Itt azt kellett észrevenni, hogy 4 jellegfa volt. Piros nyíllal jelöltem őket. A 

térképen bekarikázott fekete X délről számolva az első és a második jellegfa között volt. Ezen 

két jellegfa között két játék volt. Remélem a fényképen is jól látszik, hogy a két sárga nyíllal 

jelölt jellegfa között két játék is van. Szóval figyelni kellett a jellegfákat is. 

 

 
 

 
 

F4. feladat: Itt több mindent is lehetett találni. A kapu közvetlenül a kerítés mellett volt. A két 

jellegfa nem ott volt. Nem volt ábrázolva a térképen a kuka és a hajók kikötéséhez használt 

oszlop. 
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F6. feladat: Ha hibáztatok, akkor Bihari szobrát írtátok a feladat lapra Radnóti szobra helyett. 

Stróbl Alajos szobrától 5
o
-ra kellett tovább menni. A térképvázlaton is jól látható, hogy 5

o
-ra 

Radnóti szobra van és nem Biharié. 

 

 
 

 
 

F20. feladat: A betonlap számolásnál is okoztatok egy kis meglepetést. Én 7 darabot 

számoltam. Két nagyot, két kisebbet és három még kisebbet. Lásd a fényképeken. A 

meglepetést az okozta, hogy 3-tól 7-ig minden megoldás előfordult. A négyet és a hetet meg 

tudom magyarázni. Vagy csak a négy nagyobbat számoltátok bele, vagy mind a hetet. Az 5 és a 

6 számomra egy kis dilemmát okozott, hogy mit is kezdjek ezzel a diszkriminálással, hogy a 

három szinte teljesen egyforma beton csatorna fedőből csak egyet, kettőt vagy hármat 

számoltatok bele. De mivel ez nem egy városismereti verseny és látom, hogy itt jártatok, ezért 

végül a 3 kivételével minden más megoldást elfogadtam. A három azért durván kevés. 
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És végezetül szeretném még egyszer megköszönni, hogy eljöttetek el a versenyre. 

 

Dravecz Ferenc                         2022. szeptember 16. 


