FIELD TARGET 3. MAGYAR KUPA ÉS 1. KÖZÉP MAGYARORSZÁGI KUPA
FORDULÓ BESZÁMOLÓJA – 2008.04.27
Izgatottan készültek a Vasnyulasok a versenyre. A munkanap áthelyezések miatt vasárnapra
beosztott versenyre történ felkészülést a szombati pályaépítéssel kezdtük. A 14 órás
id pontban megjelent tagjaink (Boros Pál, Szabó Ferenc, Bálint Zoltán és Vicsotka Gyula)
kezdte meg. Az id járás felel s egy futó záporral noszogatott bennünket, ami szerencsére nem
tartott sokáig. Az es után csapatunkat tovább er sítette László Tamás és Jakab József
tagtársunk is. A pályákat gyorsan építgettük. Próbáltam úgy irányítani a célokat, hogy minden
pályára kerüljön egy könnyebben és egy nehezebben leküzdhet cél. A kötelez en el írt
testhelyzet pályákat is tervezetten szórtuk el a többi pálya között. A végére egy kicsit
megcsappant a létszámunk. A végig kitartó lövészekkel (Pali, Feri, Tomi) fejeztük be az
építést. Id közben egy rossz hírt kaptam Rózsás Gyuritól a VELK és a l tér vezet jét l,
miszerint a másnapi meleg étel a nem megfelel hús miatt szendvicsekkel lesz pótolva. Mivel
sok választásunk (gyomorrontás vagy szendvics) és id nk már nem volt, így el kellett
fogadnom a változást.
Másnap reggel szép napos id re ébredhettünk, melynek nagyon örültem. Budakeszire kiérve
már sokan beszélgettek a kellemes id ben. A kijelölt belöv pályát hamar ellepték a lövészek.
Máthé Domi szépen berendezte l lapokkal a pályát. Sípjával örömmel vezénylete a belövést.
A belöv pálya el tt felállított asztalon Bálint Zoli szedte a nevezési díjakat. Több versenyz
kicsit sokallta a nevezési díjat, megnyugtatásukra mondom el, hogy a Közép Magyarországi
Kupában nyerhet díjakra fordítjuk a bevételeink nagyobbik részét. Ebben segítségünkre
vannak támogatóink is, hiszen a f díj már rendelkezésre áll egy CZ200T típusú légfegyver
képében. A belövést gyorsan elintéztem. L ttem kett t 22 méterre. Szinte egy lyukba ment a
két lövés a kör közepén. A belövést itt be is fejeztem Jakab Józsi nem kis meglepetésére, de
én már tanultam a nemrég elállított távcsövem példájából. Inkább a reggelire szánt túrósbatyut
szervíroztam a versenyz knek. Én is elmajszoltam egyet. Finom friss volt.
A meghirdetett 10 órás id pontban megnyitottam a versenyt. Ez különösen nagy öröm volt a
Vasnyulasok számára, hiszen ezen a versenyen már a Vasnyúl FTE színeiben indulhattak
tagjaink, mert felvételt nyertünk a Field Tareget Szövetség tagjainak sorába. Örömmel vettük
fel támogatóink (MAELEKTRONIKA, On-Line Tudakozó) által biztosított, egyesületünk
emblémájával ellátott pólókat.
Külön köszönetet mondok azoknak az egyesületeknek (Rumcájsz LE, Tatabanyai VLK és
Debreceni LSE), akik a tagjaink gyors és zökken mentes átigazolásában segítségünkre voltak.
A biztonsági és versenyszabályokra történ felhívás után megkezd dött a csoportok
beosztása. 13 csoport kezdte meg a versenyt. Az erd ben épült pályákon végre kellemesen
meleg id ben versenyezhettünk. A lövéseket néha megszakította egy-egy állj jelz sípszó, az
ell tt, beakadt felállító zsinórok miatt, de ezeket hamar helyreállították a pályabíróink.
Számomra jól kezd dött a verseny sikeresen döntögettem a célokat. Viszont csapattársaimnál
valami baj volt. Egy fegyverrel l ttek, melyet Domi állított be és ez valahogy nem kedvezett a
fegyver tulajdonosának. Sajnos Feri 4 pálya után feladta a versenyt, hiába próbáltam
nyugalomra inteni és meggy zni a folytatásról. Persze velünk maradt bírónak és tovább
figyelhette fegyverrel és szájjal folytatott párharcunkat. Lendületem az els térdel pályán
egy kicsit megszakadt, mivel mindkét célt elhibáztam. Szerencsére pár pályával kés bb
kötelez álló célok következtek, melyek leküzdése visszaadta jó kedvemet. A kellemesen
meleg id ben több ásványvizet fogyasztottunk. Jó szolgálatot tettek a kullancsriasztók is,
hiszen idén nem volt igazi tél, így a kullancsok száma igen magas erdeinkben. Rá kellett
jönnöm, hogy nem a legjobb az 1-es pályán kezdeni, hiszen a pályák végér l el re tartó
versenyz k zöme nem hagyta kicsi csapatunkat csipkel d viccel d szavak nélkül, melyeket
persze der s kedvvel viszonoztunk nekik. Így derült ki az is, hogy Domi l tte be Bálint Zoli

puskáját is, aki 9 pályát élt meg vele, mire feladta a versenyt. Mindenesetre én megfogadtam,
hogy az én puskámat Domi sosem fogja „bel ni”! Szépen gy ltek a pontjaim, viszonylag
keveset hibáztam, jó gyakorlat volt a morskoi verseny, így ez a pálya számomra nem t nt
nehéznek sem.
Az értékel lapok összegy jtése után kiderült, hogy a PS kategóriában szétlövés szükséges a
2-3. hely eldöntéséhez. A szétlövés vezénylését Zemen Józsi barátomra bíztam, majd
Krisztina segítségével hozzáfogtam az oklevelek és érmek el készítéséhez.
Az eredményhirdetést a PS kategóriával kezdtük. Gayer Attila igazi kitartást mutatott fel,
hiszen a múltkori rosszul sikerült versenye után bemutatta nekünk, hogy miként lehet az
utolsó helyr l az els helyre ugrani! A szétlövést Asztalnok Tibor nyerte meg Kalmár Dávid
el tt ezért a helyezésük is ennek megfelel en alakult. A PCP kategóriában komolyabb
meglepetés nem mutatkozott Szokol Antal, Zemen József és Pregun István lett a sorrend. Az
Open kategória nyertese Fekete-Móró András lett a második hely nekem jutott míg
harmadikként Németh Árpád végzett. Meglepetés volt, hogy a fegyverátvétellel terhelt
Gombos Laci valamint mindenki Béla bácsija nem jutott fel a dobogóig. Nekem viszont külön
öröm volt a morskoi csalódásom után ez a helyezés.
Az eredményhirdetés végeként a Debreceni Lövész Suli helyezést elért ifjúsági versenyz it is
oklevéllel jutalmaztuk.
A díjkiosztó csoportkép készült a versenyz kr l, majd következett a pályabontás. A pályát
épít Vasnyulasok ebben is jeleskedtek, segítségünkre volt még a Fekete család András és
Miklós személyében. Céljaink ládába kerültek és Zemen Józsinál várják az újabb bevetést. A
pályabontásban is alkalmaztuk a pólóink hátán feltüntetett támogatóktól származó eszközöket
(csavarbehajtó, létra, villáskulcsok).
Egyesületünkbe három új lövész jelentkezett tagnak, akiket örömmel fogadtunk. Starubinger
Zoltán, aki kisfiával csak a verseny elején tudott részt venni, mert a picinek szülinapja volt
(gratulálok neki) és így bulira készültek. Az nem kétséges, hogy nemsokára a pici köztünk fog
l ni, hiszen már most dugós puskával büszkélkedett. Asztalnok Tibor és Kozma Ferenc
tovább er síti csapatunkat. Több érdekl d vel beszéltünk a helyszínen. Reméljük legközelebb
már k is felszereléssel jelennek meg az FT versenyeken.
Mindent összefoglalva egy nagyon jó hangulatú kellemes id ben zajlott igazi tavaszi Field
Target versenyen vehetett rész, aki ellátogatott Budakeszire. Az elmaradt meleg ebédet
leszámítva (szendviccsel pótoltuk) különösebb probléma nem adódott.
Köszönetet mondok minden szervez nek, pályaépít nek, -bontónak, valamint a versenyen
megjelent összes versenyz nek és kísér iknek! Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a
kellemes hétvégi kikapcsolódás!
A beszámolót készítette Vicsotka Gyula – Vasnyúl FTE

