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Esős és hideg nappal indult az idei Országos női bajnokság. De szerencsére csak a
tekepályán kívűl volt mindez tapasztalható. Az egész verseny nagyon jó hangulatú és igen
színvonalas volt. Bozó Melinda nagyszerű formában és nagyon szép játékkal már a verseny
közepén 601 fával magasra tette a lécet. Az Őt követő, zömében válogatott játékosok /köztük
Baracsi Ági-aki nemrég Világbajnok lett az olaszországi VB-n/ ,már csak megközelíteni
tudták, de több fát már nem tudtak ütni. A Bozó és Wittmann páros viszont átvette a vezetést
a párosok versenyében. A következő sorokban is sorra születtek a szép eredmények, de az
igazi izgalmat az utolsó sor hozta. A Szabó-Csongrádi páros minden harmincban szépen
teljesített és eredményükkel közel kerültek a Bozó-Wittmann pároshoz. Az utolsó 15-15
dobás nagy finisének köszönhetően 9 fával Ők lettek az Országos Páros bajnokok.
A vasárnapi egyéni döntő korán kezdődött, de akkor még nem tudhattuk, hogy már az
első sorban ledob az egyéni Országos bajnok. A 12 versenyző közül a mai napon nem dobott
senki 600 fát,de az egyéni verseny hallatlan izgalmakat hozott. Az első nap legjobb 4 játékosa
csak megközelíteni tudta Csurgai Anita 571-es eredményét,de csak Miklós Nóra tudott a
dobogóra jutni. Airizer Emesével kiegészülve a ZTE ZÁÉV játékosai nyertek 4 fás
különbséggel egymás között.
Az egyéni összetett eredményeket sem lehetett előre megjósolni. Bozó Melinda első
napi teljesítményéhez azért még kellett egy két 9-es dobni, hiszen mindenki lett volna
szívesen összetettben is bajnok. A végső hajrában Miklós Nóra jó tarolással ismét dobogóra
állhatott, míg Melinda első napi eredményéhez annyit tett hozzá ami elég volt az újabb
bajnoki címhez.
A rangos hétvégi versenynek otthont adó székesfehérvári pályán a Fővárosi,
Zalaegerszegi ,BBSV Wien és KÖFÉM siker született. Ismét jól vizsgázott a pálya és jót
versenyeztek a legjobbak. Mindenki szép emlékekkel indulhat neki a nyári pihenésnek, hogy
újult erővel, kipihenten, jó felkészüléssel kezdhesse el a 2006/2007-es bajnoki idényt.
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