BESZÁMOLÓ A TATABÁNYAI TURUL KUPA 2. FORDULÓJÁRÓL
Végre nem 5-kor kelni a Field Target verseny miatt kiáltással ébredtem 2008.03.29-én
szombaton. Mivel Tatabányára kellett menni elégséges volt a fél 8-as találkozás az
útitársaimmal a szokott helyen. Ez annyira szokatlan volt mindenkinek, hogy Jakab Józsi egy
órával el bb már ott állt és kétségbeesve hívott, hogy esetleg ott felejtettük.
A kés i indulás ellenére már 9 óra el tt a versenyhelyszínére értünk. A helyi klubtagok már
építették a pályákat. Rövid belövéssel kezdtem, a puska jól muzsikált, állítani nem kellett
rajta. Beszélgetésbe elegyedtem a többi ráér sen készül d versenyz vel és több új FT
versenyz jelölttel. Fegyver és távcs választás volt a f téma. Apropó távcs . A Schmidt
Bender titokról itt véglegesen fellebbent a fátyol, így minden résztvev tudja már, hogy kinek
a puskáján fog díszelegni ez a szerény tudásúnak nem nevezhet céltávcs .
A nevezést a lehullott pár csepp es gyorsított fel. A csapatok sorsoláskor megkapták a
stopperórákat, és hármas csoportokban indultunk a célok leküzdésére. Jakab Józsival és Urbán
Istvánnal kerültem egy csoportba. Nekünk a térdel pálya jutott kezdésnek. Mindig fontos
lépcs nek tartom az els pályán l tt eredményemet, szerencsére ez most hibátlanra sikerült. A
verseny fele körül járhattunk, amikor az idei FT versenyekr l eddig nem hiányzó es kezdett
a nyakunkba hullani. Szerencsére ez nem szegte kedvünket, és tovább folytattuk a vasállatok
vadászatát. Péntek este valaki megnézhette a Terminátor 3-at, mert két cél vastartóját az
extrém er s felhúzó kötéllel sikeresen lehajlította a fáról. Ezeket a célokat ki kellett venni a
versenyb l.
Az 1-2-es pályánál sok versenyz ver dött össze. Az eresz alatti beszélgetésekb l, hamar
kiderült, hogy nagyon jó eredmények vannak kialakulóban. Az utolsó három pályát már
napsütésben mérhettük távcsöveinkkel. Az állópályán történt hibázásomnak ketten is nagyon
örültek, így kialakult egy hármas holtverseny a 3. helyen, melyet a szabályok szerint
szétlövéssel kell eldönteni. Az OPEN kategóriában és a PCP-ben is hárman voltak esélyesek a
3. helyre. Szétlövésre készül dtek a versenyz k.
Hatan battyogtunk a legtávolabbi célt is tartalmazó pálya felé. Openben Scheirich Béla,
Szalóki János és én küzdöttünk meg az éremért. Külön kiemelném Szalóki Janit, aki PCP
teljesítmény puskával érte el ezt az eredményt. Ha eredeti kategóriájában indul, akkor ott
megszerezte volna az aranyérmet. Jana kezdte a szétlövést ül pozícióból. A versenyen
ledöntötte a 46 méter körüli célt, most viszont nem sikerült neki. Másodiknak én l ttem
sikerült mind a 4-t leteríteni. Béla bátyánkat nem nyomasztotta teher, is ledöntötte az
állatokat. Jana kiesett így én kezdtem el a térdel pozíciót. Két célt sikerült lel ni. Bélának
nem sikerült ezt elérnie, így legnagyobb örömömre én szereztem meg a bronzérmet.
PCP kategóriában F. Geregely Ágnes, Fekete Miklós és Jakab Józsi kezdte meg a szétlövést a
bronzéremért. Miklós két céllal kezdett, Ágiczának nem sikerült elérni ezt, Józsi viszont
szintén két célt döntött le. A térdel testhelyzet sem hozott döntést Miklósnak és Józsinak is
1-1 találata lett. Az állóra maradt a kérdés, melyet Fekete Miklós használt ki jobban, így ö
végzett a dobogón.
Az gyomor izgalmakat némi szalonna elfogyasztásával kompenzáltam. Közben elindult a
kispuskás és légpuskás sziluett lövészet is. Többek kérésére az FT eredményhirdetését el re
hozták, így mi is hamarabb elindultunk haza.
A Vasnyulasok nagyon jól szerepeltek a versenyen. 4 érmet sikerült elhozniuk Tatabányáról.
Csak így tovább!
A pályákat szépen építették meg a szervez k. Voltak közeli és távoli célok is, s t egy-két
furmányosan l het cél is borzolta a kedélyeket. Jól érezték magukat a versenyz k és szép
eredményeket értek el. Dicsértet és köszönetet érdemelnek!
Végezetül gratulálok a gy zteseknek! Vicsotka Gyula

