maanantai 11. elokuuta 2014
Täältä tullaan MM-kilpailut !
Molemmat SM-kisat on nyt käytynä ja ei voi oikein kehua...
Aikuisten SM-kisoissa asentojen peruskisa meni aivan loistavasti ja ammuin oman
kisaennätykseni 578!!!! Voitin peruskisan, mutta sitten finaalissa kappas keppanaa tipahin
viimoseks eli kaheksanneks. Ei se sijotus niinkää harmita, vaan se finaalin huono ammunta. Ei
siinä oikeestaan mitään muuta hyvää ollu kun makuun osuus.
Sunnuntaina sitten vuorossa oli makuu kisa, joka jatku melkein samalla tatsilla kun lauantain
finaali. Eli ei mainitsemista. Tulos hävettävä 582 ja sijotus 7. Ei muuta sanottavaa siittä kisasta.
No nyt viime viikonloppuna oli sitten oman sarjan SM-kisat. Perjantaina (siis mikä ihmeen
ajankohta tää on kisapäiväks?!?!!?!?!?!?!) oli makuu kisa. Suoritus oli ihan hyvää perus
tekemistä ja oon tyytyväinen itteeni. MUTTA sitten että ottaa päähän. Nämä ihanat
kilpailujärjestäjät ei osaa tulkata tai muutenkaa käyttää mitään teknisiä laitteita. Ja kerranki
sanonta kierot savolaiset pitää paikkansa (ei koske kuitenkaa kaikkia savolaisia). Eli siis mun
tulos oli heti kisan jälkeen 590 ja olin voittamassa koko paskan, kunnes nämä hienot herrat siellä
näyttösuojassa päättivät muuttaa mun tulosta ja se tippuki kolme pistettä ja tadaaaa olin ulkona
mitaleilta. Että voi v*tuttaa rankasti. Ei siis sijotuksella ollu mitää merkitystä, koska eihän nää
kisat todellakaa oo mun päätavote tällä kaudella. Mut se tapa millä ne muuttelee niitä tuloksia
omilla säännöillä ja STOP komentojen jälkee.
Lauantaina sitten oli vuorossa asentokisa ja se meni ihan kohtalaisesti. Polven kanssa oli kisan
alussa vähän ongelmia, kun taas koelaukaukset oli ihan täydellisiä. Makuu oli aivan loistavaa
tekemistä, ihan unelma ammuntaa! Ja pystyn kanssa oli suht koht vaikeeta, mut sain onneks
kuitenki ammuttua ihan omalle tasolle. Tuloksena 573 ja peruskisan voitto. Sitten jälleen koitti
finaali. Sanotaanko että se oli ainakin kymmenkertasesti parempaa ammuntaa kun edellisessä
finaalissa (aseeseen oli tehty muutoksia). Polven ja makuun jälkeen olin ihan mukavassa
johdossa. Sitten tuli pystyn vuoro ja en tiiä mikä tuli. Osumat oli vasemmalla yläviistossa
kasissa. Ja sitten niitä sain siirrellä suht koht kauan enneko ne oli keskellä. Siinä vaiheessa Katsu
johti mua neljällä pisteellä. Tiesin että siinä meni mahollisuudet voittaa, mut en kuitenkaa
luovuttanu missään vaiheessa. Sain Katsua kolmella laukauksella kolme pistettä kiinni ja ennen
viimosta laukausta ero oli yhen pisteen. Tiesin et mun pitää ampua kymppi ja katsun kasi että
olisin voittanu. No mä ammuin kympin ja katsu ysin. Ero oli loppujen lopuks 0,5 pistettä. Jäi
vähän harmittaan, kun se mun loppukiri tuli vähän myöhään. Mutta tällästä tää on, pienestä
kiinni. Tulipahan kuitenkin hopeeta.
SITTEN paras uutinen koko mun ammunta uran aikana!!!!!!! MINÄ SAANA ESSI
KAROLIINA TATTARI LÄHDEN GRANADAN MM-KILPAILUIHIN ESPANJAAN
SYYSKUUSSA!!!!!! Mä olen niin onnellinen ja ilonen ja iha onnesta soikeena. Mun yks
unelmista täyttyy :) Nyt vaa kovaa treenausta ennen niitä kisoja ja sitten sinne mennään
tekemään se mitä osataan.
Ens viikolla ois sitten edessä Pohjoismaiden Mestaruuskisat Tanskassa. Lähtö on torstaina ja
paluu sunnuntaina. Ja siinä ajassa ammutaan kolme kisaa. Melkosen tiukka aikataulu. Mutta
näillä mennään mitä on!
Tulipas paljon tekstiä, toivottavasti edes joku jaksaa lukee loppuun :D
- Saana

