Beszámoló Vasnyúl kupa III. forduló Budaörs
Itthon a számítógép el tt ülök már rég vége a versenynek és végre a ház h vösében egy jó sör
után elmélkedem a mai versenyr l. Második lettem de én így is nagyon örülök ennek a
helyezésnek. Örülök, hogy egy méltó ellenféllel szemben maradtam alul, megérdemelte.
Örülök, mert becsülettel küzdöttem és végre nekem, nekünk is sikerült végre elérni a PS-ben
(7,5 jouleos rúgós kategóriában) is a b vös 40 pontot, úgy mint egy hete egy másik
sporttársunknak.
A PCP kategória is szépen remekelt a mai napon.
Még egyéb okom is van örülni, szép nap volt a mai már csak az id járást tekintve is remek
id t fogtunk ki ma csakúgy, mint egy hete a Magyar Kupán, talán még szebbet is. A
legfontosabb a szélcsend volt, csak minimális szélmozgás volt, így még a távoli célokat is
könnyebben térdre tudtuk kényszeríteni.
Hát igen a távoli célok ezek külön fejezetet érdemelnek. A gyenge kategóriában felállított
sárga célok valóban könny célpontok voltak de a közös célok közül nagyon sok volt határon.
Ezek sokkal több problémát okoztak.
Ezúton is szeretném megköszönni a magam és mások nevében, a pályaépít knek az igényes
munkát. Nekem mindegyik pálya tetszett, még amit három darab 0-t l ttem az is, egyszer en
ügyetlen voltam. Külön-külön mindegyik pálya jó volt de azért a keresztbe húzott célok
meglehet sen zavaróak bár tudom, hogy sz k volt a hely , de azért lehet, hogy el lehetett
volna valahogy kerülni, hogy célzás közben a másik pályán éppen célt állító ember által
rángatott zsinór lebegjen a killzone el tt.
Jó volt újra találkozni a sporttársakkal, (bár még a múlt hetit sem hevertem ki ).
Jó látni a csapat lelkesedését és véleményem szerint nagyon szép fej dését. Bár az Open
kategória ma inkább technikai gondokkal küzdött, remélem a technikára fordított id (és nem
kevés anyagiak) meghozzák a hozzájuk f zött reményeket.
Hajrá Magyar FT/HFT.
Nyakunkon az OB/VB hát csak így tovább.
Üdvözlettel,
Asztalnok Tibor

