Kamarai Hírlevél

Hivatásos vadászok megyei
és országos szakmai versenye
(2018. június 19. Mosonmagyaróvár
és 2018. július 18-19. Galgamácsa)

A Komárom- Esztergom megyével közös szervezésű, két évente
zajló versenyt Mosonmagyaróváron, a Lajta-Hanság Zrt. lőterén
rendeztük meg.
Tizenhárman indultak a két megyéből, akiknek az országos
versenyen várható feladatokkal kellett megküzdeniük. Az elérhető
pontszám mintegy 80 %-át a következők tették ki: elmélet (teszt),
trófeabírálat és persze lövészet (kispuska, koronglövészet). Számot
kellett adni lőszerismeretből, tojásfelismerésből, növényismeretből,
vadászkürtjelek felismeréséből.
Kissé meglepődve tapasztaltuk, hogy a tojásfelismerés és a kispuska lövészet (50 m, álló testhelyzet, nyílt irányzék, támaszték nélkül)
„szórta meg” leginkább az indulókat. Valamint sok új arcot láttunk
idén, akik méltó ellenfeleinek bizonyultak idősebb, rutinosabb kollégáiknak.

Eredmények:
I. Németh Tamás (TAEG Zrt. Sopron)
II. Sánta Gergely (KAEG Zrt. Győr)
III. Füleki László (Tölösi V.T. Bogyoszló)
A győztes képviseli megyénket az országos megmérettetésen. A
legutóbbi, 2016-os országos küzdelemben Kuslits István (TAEG Zrt.)
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harmadik helyen végzett, így idén ő automatikus indulási joggal rendelkezik. Az Országos versenyről Román József a TAEG Zrt. vadgazdálkodási igazgatója fog beszámolni, aki a két versenyző felkészülését
is nagyban segítette.
Giczi Ferenc Hivatásos vadász alelnök

2018. augusztus

Beszámoló az OMVK Hivatásos vadászok
országos versenyéről
Az Országos Magyar Vadászkamara központi
szervezete a Pest megyei Területi Szervezettel és
a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészetével együttműködve rendezte meg Galgamácsán, július 18-án
és 19-én a „Hivatásos vadászok országos szakmai
versenye – 2018” rendezvényét. Ennek helyszíneit a
Galgamácsai Vadászház udvara, a csodálatos Csúzi
rét, valamint a közeli Ferenc Károly és a Bányavölgyi
Lőterek biztosították.
Megyénket két versenyző is képviselhette,
mivel az előző verseny dobogósaival egészült ki
a 19 megye legjobbjaiból összeálló mezőny. Így
Kuslits István, mint a 2016-os országos verseny
III. helyezettje és Németh Tamás, mint az ez évi
megyei győztes – mindketten a TAEG Zrt. hivatásos vadászai – vettek részt a kiemelkedően magas
színvonalú, a versenyzőket nehéz feladatok elé állító
megmérettetésen.
Az első napon a lövészeti versenyszámokra (vadászkorong, futóvad,
bukó cél és nagygolyós távlövés) valamint a legfontosabb, így külön
is díjazásra kerülő trófea- és távbecslés versenyszámára került sor. A
nap végén örömmel vettük hírét annak, hogy utóbbi versenyszámot
Németh Tamás nyerte meg és ezzel az első napon a harmadik legjobb
összeredménye volt a 21 fős mezőnyben.
A második napon először egy 100 kemény kérdést tartalmazó tesztlappal birkóztak a versenyzők és még asztal mellől kellett felismerniük
vadászkürtök dallamát. Ezt követően „terepi feladatok” következtek.
Itt a Csúzi réten, körben elhelyezett hét állomáson növényfelismerés,
rendészeti intézkedés, ragadozógazdálkodással kapcsolatos feladat,
nagyvad-, apróvad gazdálkodási kérdések, védett fajokkal és kutyákkal
kapcsolatos ismeret volt porondon. Az állomások között elrejtve olyan
terepi rendellenességeket kellet észrevenni, amelyek mellett a napi
munkája során sem mehet el egy feladatát magas szinten ellátni akaró
hivatásos vadász.
Az utolsó versenyző beérkezését követően a versenyzők egymás között
értékelték a teljesítményeiket, egyeztettek a feladatok megoldásáról
és mindenki kíváncsian, egyesek feszült várakozással kérdezgették az

eredményeket,
de a rendezők
biztosították,
hogy csak a
végleges és hiteles eredmény
kerülhessen ki
a versenyirodából. A finom búcsúebéden már
túljutottunk,
amikor felszállt
a fehér füst és
eredményhirdetésre szólították a résztvevőket.
Az eredményhirdetést örömmel hallgatták a megyénkből érkezők.
Azt már első napot követően tudtuk, hogy Németh Tamás különdíjas
a trófeabecslés versenyszámának első helyezéséért. Következő jó hír
pedig az volt, hogy Kuslits István az összetett verseny III. helyezését
szerezte meg.
Összetettben Varga András nyert, második lett Kasper Máté, mindketten kiváló eredménnyel, meggyőző teljesítménnyel. Kuslits István harmadik helyezésen
túl Németh Tamás az első, országos versenyén
való szereplésére tekintettel az igencsak előkelő
összetett nyolcadik helyet szerezte meg. Az
eredmények szoros alakulására jellemző, hogy
az elérhető 400 pont kétharmadánál a 6. és
11. helyezett között mindössze három pont
különbség volt. Azaz a helyezéseket fél-fél
pontnyi különbségek döntötték el.
Úgy gondolom minden megyei vadásztárs
nevében gratulálhatunk a dobogósoknak és
köszönetet mondhatunk a két, megyénket
képviselő hivatásos vadásznak, hogy szereplésükkel méltó elismerést vívtak ki szűkebb
pátriánknak!
Román József
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