A 2009-es év összefoglalása a korongvadász-sport tükrében

A 2008 évi gazdasági események természetesen nem kedveztek a korongvadász sport
művelésének sem , hiszen érezhetően kevesebben jártak a lőterekre , kevesebb korong fogyott
, kevesebb sörétes patron került kilövésre … és sajnos a versenyek látogatottsága is
visszaesett . Mégis összességében arról lehet beszélni , hogy 2009 évben is sikerült fejleszteni
és emelni a hazai korongvadász sport színvonalát , sikerült a lőterekre újabb lövőket csábítani
, a lőterek tekintetében is sikerült előrébb lépni , hiszen újabb lőtér került be a koronglövészet
vérkeringésébe … és azt gondolom az eredmények tekintetében sincs szégyellni valónk …
A 2009 év eléggé korán elindult , hiszen tettünk egy kísérletet márciusi kupafordulórendezésre … amelyen viszonylag sok lövő jelent meg , azonban a kemény szeles-hideg idő
sok versenyző teljesítményét amortizálta … Valójában jó lenne a kupafordulókat illetve
egyáltalán a versenyeket időben kicsit „széthúzni” , azonban azt tudomásul kell venni , hogy a
kényelmes lövész-öltözethez képest a vastag ruházat nagyban befolyásolja a pontosságot –
akár a puskafelvételre , akár a mozgássorra gondolok … - , amely viszont ha az
eredményesség rovására megy , jelentősen visszavetheti a versenyzési kedvet …. Sajnos
Magyarországon ki lehet jelenteni , hogy a május és az október közötti időszak alkalmas
olyan versenyek megrendezésére , amely versenyeken „számít az eredmény” !
A bajai lőtér bekapcsolódásával ismét elmondhatjuk , hogy bővült a korongvadászat
gyakorlására alkalmas lőterek száma , hiszen a pálya felépítése , a magas torony felállítása az
apróvadas környezetben – az eddigi legjobb magyar korongvadász versenyző szülőföldje
közelében - komoly lehetőséget hordoz azon tekintetben , hogy a vadászati eredményein
javítani szándékozóknak – akik remélem előbb-utóbb versenyzőkké válnak… - ne kelljen
sokat utazniuk .
A 2009 év eseményei között a legrangosabb a Magyar Kupa sorozat volt , mely hat forduló
során elért legjobb öt eredménye alapján az Arany Tölgy KLE versenyzője Beslity Ákos lett
a győztes minimális különbséggel utasítva maga mögé Palkovics Andrást és Sándor Jánost …
a csapatversenyt pedig szintén az Arany Tölgy KLE versenyzői (Beslity Ákos , Varró Zoltán,
Virág Nagy Ákos , Hegyes Zoltán) nyerték Soponya és a DASEL csapata előtt . A női
kategóriában a legjobb Szabó Krisztina a füzesabonyi lövészklub versenyzője lett , a juniorok
között ifj.Farkas Zoltán Köröstarcsáról győzött , míg a veteránok között Farkas Mihály a
DASEL versenyzője végzett az első helyen .
A Korongvadász OB senior nyertese Palkovics András lett a RIO Team versenyzője Varga
András és a soponyai Szolga József előtt . A női versenyt Szabó Krisztina (Füzesabony)
nyerte Juhász Lenke (Csongrád) és Igaly Diána előtt , a juniorok között Pletikoszity Dániel
(DASEL) győzött ifj. Farkas Zoltán (Köröstarcsa) előtt , míg a veterán kategóriában Papp
Ferenc (Mecseki Vadkanok) diadalmaskodott Farkas Mihály (DASEL) és dr. Sípos Péter
(Füzesabony) előtt .

A gyorsított korongvadász OB-t , melyet az elmúlt évben 100 korongra került megrendezésre
az olimpiai számokban is remek eredményt elérő ifj. Szollár András (Balatonfűzfő) nyerte
kimagasló eredménnyel - 97 koronggal – a csongrádi versenyző Beslity Ákos szintén óriási
94 korongos eredménye és Lázár Tamás (Köröstarcsa) alig gyengébb (91 korong)
teljesítményét felülmúlva . Ebben a versenyszámban a női mezőnyben Igaly Diána lett az első
Juhász Lenke (Csongrád) és Sándor Adrienn (Csongrád) előtt , a juniorok mezőnyében
Pletikoszity Dániel (DASEL) , ifj. Zsarnay István (Baja) és Borsos Bence előtt .
A veteránok versenyét Farkas Mihály (DASEL) nyerte Szabó Károly és a dabasi Krisztián
István előtt .
Az év során külföldi versenyeken számos remek eredmény született , azonban a nagy
nemzetközi megmérettetéseken (EB , VB…) még nem „jönnek az eredmények” , mégis a
teljesség igénye nélkül Bucskó Mihály (Soponya) veterán versenyző Compak Sporting EB
4.helye igen szép eredmény , mint ahogyan Hegyes Zoltán (Csongrád) EB-n elért sikere
illetve a VB-n senior kategóriában nyújtott 24.helyezése is figyelemre méltó teljesítménynek
mondható .
A 2009 évi kupafordulók és az OB-k is rendben lezajlottak , valamint számosan megfordultak
külföldi versenyeken … de a tények és eredmények száraz felsorolása mellett inkább néhány
megállapítással és következtetéssel élnék a továbbiakban….
A korongvadászat „megvetette a lábát” Magyarországon ! Ezt a kijelentést arra tudom
alapozni , hogy gyakorlatilag az ország minden régiójában vannak lőtereink , ezek döntő része
szinte kizárólag a korongvadász versenyszámok lebonyolítására alkalmasak … viszont egyegy alkalommal 50-60 versenyzőt „simán” meg lehet szólítani … akik között egyre több az
„amatőr” , a kifejezetten „vadász” lövő , aki még csak „vonzódik a sporthoz”… de akikből
hamarosan versenyző lehet . Ez az egyik sarkalatos kérdés , amelyről beszélni kell : a
versenyeken a „vadász” kategória , az abban való versenyzés feltételei …. !
Megfogalmaztunk a Szövetség részéről egy „ajánlást” , mely felkerült a honlapra is …, mégis
a versenyek során számos esetben olyan lövők is neveznek a „vadász” kategóriába , akik
korábbi „előtanulmányaik” miatt akár 15-20%-kal jobb eredményre képesek , mint az „igazi
vadász” …. és bizony ezeknek a versenyzőknek nem esik nehezére a vadászok számára kiírt
díjat „bezsebelni” ! Azt gondolom lehet és kell ezen változtatni , ha céltudatosan szeretnénk a
jövőnket építeni . Az ajánlás alapján lehetségessé válhat annak szabályként való elfogadása
oly módon , hogy azt az egyes versenyrendezők tekintsék magukra nézve kötelezőnek , és a
szép számmal jelentkező vadász-lövő érdekében a rendezők következetesen tartsák be .
Fontosnak tartanám a junior – sőt a gyermek – korú lövők időben történő „megfertőzését”
célzott foglakozásokkal , a juniorok nevezési kedvezményben való részesítésével , valamint a
díjazásuk területén , mely elsősorban felszerelés jellegű vagy „edzésrottét” biztosító módon
történhetne leginkább . A veterán kategória megbecsülése sem szenvedhet csorbát , mert ezek
a versenyzők a legbiztosabb nevezők egy-egy versenyre , semmiképpen sem szabad ezt a
tényt sem figyelmen kívül hagyni …

A „nevezés” témát kicsit tovább fejtegetve , következetesnek kell lenniük a rendezőknek a
versenyekre történő nevezéseket illetően , hiszen az „előre nevezés” nagyban segítheti a
szervezőket a magas színvonalú előkészítésben . Minden külföldi versenyre előzetesen el kell
a nevezést küldeni (sőt a pénzt is …!) , miért ne lehetne ezt nálunk itthon is komolyan venni !
Csak elhatározás illetve következetesség kérdése !
A következő években a „közelünkben” lesznek a VB és az EB , mely miatt sokan tervezik
ezeken a részvételt . Azt gondolom ez is felvet néhány „szakmai és szövetségi” kérdést …
Nemzeti válogatottak kikből álljanak (kvalifikáció…) , milyen felkészítésre lenne szükség az
eredményességhez , milyen módon lehetne a legjobbakat delegálni … hogyan lehetne egy jó
eredményt díjazni … ? Nem egyszerű ezekre válaszolni , miközben tudatában vagyunk annak
, hogy olimpiai sportágak kerülnek lehetetlen helyzetbe … az egyetlen kivezető út az lenne ,
hogy a vadászok táborából kikerülő , és licenckártyát kiváltó versenyző-támogatóból legyen
minél több … és a befolyt pénzt ezekre a kérdésekre fordítani ! Sajnos egy sajátos politikai
álláspont nem teszi lehetővé a lőterek pályázati pénzből történő fejlesztését , reméljük ebben
(is) változást hozhat a jövő , mert a korongvadász lőterek túlnyomó része éppen a korongdobó
gépek és az egyéb infrastruktúra terén szorulnak fejlesztésre ….!
Végezetül kell szólnom azokról a nagyszerű történésekről , amelyek tovább erősíthetik a
korongvadászok törekvéseit : elindult (nem 2009-ben , csak erre az évre teljesedett ki) pár
lőtéren az úgynevezett „klubélet” ….! A bonyhádi és hatvani , vagy éppen a zempléni és a
fűzfői lőtéren , de a budakeszii lőtérről nem is beszélve régóta vannak olyan klubnapok ,
melyek találkozási és tanulási lehetőséget képesek biztosítani , alkalmat adnak egymás
megismerésére , és lehetőséget kínálnak azokra a „lövöldözésekre” is , melyek időnként
kellenek a „biztonsági szelep” vagy éppen a virtus bemutatása/kiélése érdekében . Azonban a
soponyai és a csongrádi lőtereken ennél is több dolog kezdett „gyökeret ereszteni” : havonta
egy alkalommal olyan klubnapot tartanak , amelyek egyrészt szakmai napok (mindkét lőtéren
van olyan személyisége a korongvadász sportnak , aki megállja a helyét instruktorként is …) ,
másrészt házi versenyek olyan pályán , amelyek nem feltétlenül lennének a „hétköznapi lövő”
számára barátságosnak mondhatók , harmadrészt olyan lövőket is vonzanak , akik nem
tudnak/akarnak minden héten versenyre járni …valami oknál fogva . Ezeken a klubnapokon
esetenként többen vannak , mint egy meghirdetett versenyen , és bizony ezen alkalmakkor
tudnak a „kezdők” a „nagyok” közelébe kerülni … a fegyvert,lőszert és egyéb felszerelést
megnézni , kérdezni , és …. hamarosan klubtaggá válni !
Azt gondolom a megyei vadászkamarák nagy segítséget nyújthatnának ahhoz a törekvéshez ,
hogy a lőtereken tanuljanak meg a vadászok biztonságosan bánni a lőfegyverrel , és ott
tanuljanak meg a korongokon gyakorolva eredményesen lőni . Ha a „döntéshozók”
megértenék végre , hogy a vadász vizsga gyakorlati részének nem arról kellene szólnia , hogy
meghatározott számú korongból ki mennyit talál el (vagy lő „nagyon közel hozzá”…) , hanem
hogy ki milyen „rutinnal bánik a fegyverrel” és mennyire biztonságosan kezeli azt … a
lőtereknek és ezzel együtt a lövészethez értő oktatóknak és instruktoroknak is megnőne az
ázsiója .
Így tavasszal ismét csak arra buzdítok minden sörétlövőt : találkozzunk a lőtereken !

