Kedves Kollégák, Sporttársaim!
Már elég régen írtam ehhez hasonló beszámolót így folytatva a korábban elkezdett „hagyományt”
íme a soron következő. Nem mellesleg jóleső érzés, hogy voltak, akik ezt kifejezetten reklamálták.
Nos akkor LSW/WTC első forduló Tatabánya, bár ha jól meggondolom az Igmándi derbi talán vagy
inkább az első. Remek idő, remek hangulat, mintha ebben a korban nem másról, mint a
sportbarátságról és a sportszerűségről szólna a dolog. Na de még így is irigyelnek bennünket, mert a
legtöbb verseny a dobó szakágban van állítják mások talán jogosan, bár azért itt el kellene választani
az LSW/WTC spec. versenyeket a hagyományos (klasszikus) versenyektől, mert ez is más meg az is.
Azt gondolom ezek a spec. dobószámok igen eszköz és hely igényesek így legtöbben csak a
versenyeken próbálkoznak ezzel, mint jó magam is. Na épp ez lényeg a lazaság a vidámság, hogy
tudjunk másokon és magunkon is jót röhögni….de főleg másokon (sic!) Mert ezekben a kunsztokban
lehet rendesen bénázni, mint jó magam is…ja ezt már írtam. Ugyanakkor vannak olyanok akik…tanár
úr én készültem….szépen, stílusosan, ívesen és hosszan és hatásosan dobálnak, mint Ruzsinka
Pistabá. Neki nagyon fekszenek az ilyen lóbálós, lódítós gyakorlatok, hiszen legutóbb is ő lett a
legjobb LÓDÍTÓ Szekszárdon….nála nagyobbat senki nem tud lódítani. Itt is messzire nézet úgy 51,88
m a távolság amit belátott, a többiek szemüveget használtak….rövid látót. Oszt hangerőben senki
nem tudta a Hofit túlharsogni…..verhetetlen….ebben a műfajban. Kis baleset is történt, mert ebédre
megérkezett kedves barátom és súlyemelő versenyzőtársam Pócza Karesz a maga 116 kilójával,
hellyel kínáltam az éppen megüresedett kempingszékemet felajálva, na annak a rendje és módja
szerint lezúzta többek derültségére…nézem a maximális teherbírás 85 kiló……de fő a jó hangulat.
Jeremiás doktor is tiszteletét tette edzett úgy 2-3 órát készülve a halasi megmérettetésre és okítva a
HZSE fiataljait, majd dobott néhány rövidet antikkal…..nehogy szó érje, hogy csak ebédre jött….ja
meg néhány viccet is elsütött azoknak, akik óvatlanul épp arra jöttek…..mint fentebb írtam is….fő a jó
hangulat. Amúgy feszes volt a program, pedig a végén volt a csattanó.
A Mészáros team egy igen jó ötlettel állt elő a súly magasba dobással….ez inkább felföldi specialitás,
de látványos és közönség centrikus. Az első ilyen Igmándon volt évnyitóként. Úgy hogy az Igmándiak
specialisták ebben, meg az igmándi kalapácsban….na még jó. Szóval néhányan neki gyürkőztek, mert
ez igen férfias és látványos….na meg már a végén volt és a többség elfáradt a különböző próbákon,
így a végére már elfogyott a muníció. Pedig mint kiderült két kupa is készült arra az esetre, ha valaki
(Hofi, M.Mikibá) világcsúcsot dobna. De aztán ez nem került kiosztásra…..meg is jegyezte az egyik
várományos, hogy legközelebb első szám lesz, mert mire ideért elfogyott a szufla. Mégis látványosra
és izgalmasra sikeredett és méltó befejezése volt az egésznek. Nekem a Robi teljesítménye imponált,
mert azt a 25,4 golyót felküzdeni olyan magasra….nem semmi! Ja meg a Team Főnök, de ez külön
történet…..mondom. Soha nem próbáltam ezt még, így túl korán kezdtem úgy 3 méternél. Aztán
egyre feljebb…na megy ez nekem beállítottam a világcsúcsot…állítólag. Egy kolléga bízott bennem
barátom Döncibá…képesnek tartott még világcsúcsra is….köszönet neki és remélem gondjai ellenére
nem adja fel és sokáig köztünk marad. A végére ketten maradtunk Mikibával….na mennyi az
annyi…megegyeztünk 540-ben…ez már új világcsúcs lenne. Egyikünknek sem sikerült, de mivel nem
sok kellett hozzá mérgemben oda álltam versenyen kívül és lám sikerült ráadásul vagy húsz centivel
magasabban….a fene essen beléje. És akkor a slussz poén a Mikibá is nekigyürkőzött és ő is
átdobta…a francba…minden számban négy kísérlet van itt meg csak három, hát igazság ez?

Nagyon jó volt érezni, hallani és a magam részéről köszönöm a sok biztatást és gratulációt, amit
sporttársaimtól kaptam ez az igazi sportbarátság!!!!
Befejezésképpen még annyit, sajnos tavaly Mátraterenyén a kőlökés abszolút bajnoka kupát olyan
valaki kapta tévedésből, aki nem érdemelte meg. Többször kértem személyesen őt és az egyesület
elnökét szolgáltassa vissza, hogy eljuttassam jogos tulajdonosának Doszpod Andrásnak, nem tették.
Mivel ez sértette igazságérzetemet és a fair play szabályai ezt kívánták önerőből pótoltam ezt
korrigálva az elkövetet hibát. A fentiekben azt írtam…idézem….szóljon ez a sportbarátságról és a
sportszerűségről példát mutatva a fiataloknak…hát úgy legyen.
Köszönet a rendezőknek mindenért és remélhetőleg jövőre veled ugyanit! Jó szerencsét!
Mastesmisibá

