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Sok ember van Magyarországon, aki szabadidejét szívesen tölti a természetben túrázással 
és szívesen használja a technika legújabb vívmányait is. Nekik találták ki a geocachinget, 
aminek a lényege, hogy különböző trükkös helyekre elrejtett "kincseket" kell megtalálni 
GPS pozíció alapján. A kincs persze nem valamiféle nagy értéket képviselő tárgy, hanem 
egy vízhatlan doboz (például olyan, mint amit a mélyhűtőben használunk az ételek 
tárolására) és benne egy napló, írószer és egy kis ajándék a megtalálónak. Ha valaki 
sikeresen megtalál egy dobozt, beírja magát a naplóba, kicseréli az ajándékot arra, amit ő 
vitt és az ott található jelszó segítségével a Geocaching honlapon is regisztrálja a 
megtalálást. 

Egy-egy ilyen megtalálást több tényező is nehezíthet. Egyrészt vannak olyan helyek, ahova 
nehéz odajutni, de az is lehet egy nehézség, hogy a ládát nehéz megtalálni. A GPS 
körülbelül 10 méter pontosságig segít, utána már "hagyományos" módszerekkel kell 
megtalálnunk a ládát. Mind a terep mind magtalálás nehézségét egy 1-5-ig terjedő 
számmal jelzik, ízelítőül az 5-ös megközelíthetőség definíciója: 

"5: Extrém terep. Minden, ami 4-esnél nehezebb. Extra felszerelés szükséges 
(hegymászócucc, búvárfelszerelés, hajó). (Lövészárok hadgyakorlat idején, Tisza 
közepe áradáskor :-)" 

Léteznek különleges ládák is, van olyan láda, ami csak a ténylegesen megtalálandó láda 
adatait tartalmazza, így csak több lépcsőben jutunk hozzá az áhított jelszóhoz. Vannak 
mobil ládák is, amit a megtalálójának tovább kell vinni és egy következő helyen elrejteni 
(ilyen például a nemrég indított, az Országos Kéktúra útvonalát végigjáró láda).
 
A játékot egy nagyon jó weboldal támogatja (www.geocaching.hu), ahol megnézhetjük 
az összes (jelenleg 193) hazai pontot szöveges és térképes formában, le van írva a játék 
összes írott és íratlan :-) szabálya, itt jelenthetjük be 
találatainkat és a fórumban megoszthatjuk egymással 
véleményünket is. Az egyes ládák leírása általában tartalmaz 
néhány fényképet és támpontot arról, hogy milyen is az a 
környék, amit keresünk. Akiknek még nincs GPS készülékük, 
itt tudnak bérelni vagy vásárolni azt is. Az oldalnak van WAP-
os változata, így ha a megtalálás helyén van térerő azonnal 
online bejelenthetjük a találatot vagy a helyzetünk megadása 
után megtudhatjuk, hogy hol van a legközelebbi láda.

http://www.geocaching.hu/

