VERSENYBESZÁMOLÓ
XVI. Tóparti Randevú - St. Hubertus Nemzetközi Kupa
(Maconka Barátai '14 Szuperkupa 3. forduló)
egyéni verseny, feeder/fenekező és úszós szakág
Maconka, 1. sz., gáti nemzetközi versenypálya 0-570 m (gyermekek: Élmény-tó)
2014. május 21. szombat 08:00-14:00, gyermekek 8:30-13:30
Szektor- és rajthelykiosztás:
gáti versenypálya 0 m = A1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 90 m = B1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 180 m = C1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 260 m = D1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 340 m = E1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 420 m = F1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 500 m = G1. sz. rajthely (sekély víz)
Élmény-tó nyári kikötőtől keleti partszakaszon = 1-8. rajthely
Rajthelyek távolsága 10 m
Induló versenyzők száma: 41 feeder/fenekező, 16 úszós + 8 gyermek
-ebből mérlegelt: 65 fő
Összfogás: 550.030 g
Átlagfogás: 8.462 g/mérlegelő versenyző
Szektoronkénti mérlegelt fogások:
A (úszós, 9 fő) 78.475 g
B (feeder/fenekező, 9 fő) 81.125 g
C (úszós, 8 fő) 94.675 g
D (feeder/fenekező, 8 fő) 74.025 g
E (feeder/fenekező, 8 fő) 50.225 g
F (feeder/fenekező, 8 fő) 62.550 g
G (feeder/fenekező, 8 fő) 37.750 g
Gyermekek (8 fő) 74.205 g
Eredmények a szektorgyőztesek összevetésében:
Feeder/fenekező kategória
I. Turbucz József (B9. helyen) 1 pont, 27.775 g
II. ifj. Angyal István (D8. helyen) 1 pont, 26.750 g
III. Cseh Zsolt (E6. helyen) 1 pont, 16.100 g
4. Maldrik Péter (F7. helyen) 1 pont, 14.875 g
5. Bagi Zoltán (G1. helyen) 1 pont, 11.275 g
Úszós kategória
I. Darvasi Béla (C3. helyen) 1 pont, 22.150 g
II. Zagyva Kristóf (A9. helyen) 1 pont, 18.675 g
III. Édes László (C1. helyen) 2 pont, 16.725 g
Egyéb eredmények:
Gyermek
I. Hegedüs Zsófia 16.195 g
II. Hegedüs István Gábor 14.130 g
III. Dénes Milán 11.960 g
·/·

-2Legjobb külföldi versenyző:
I. ifj. Gál Tamás (SK, B5. helyen, feeder/fenekező) 9.300 g
Női:
I. Horváth Zoltánné (B7. helyen, feeder/fenekező) 6.725 g
Ifi:
I. ifj. Gál Tamás (B5. helyen, feeder/fenekező) 9.300 g
Legnagyobb hal
Turbucz József (B9. helyen, tükörponty, 12.450 g)
Emléklap:
Pelyhe Péter (gyermek)
Maruzs Dominik Gábor (gyermek)
Kovács Lolita Georgina (gyermek)
Dénes Ádám Attila (gyermek)
Bori Bencze (gyermek)
A következő fordulóra ingyenes részvételt nyert:
Balázs Gergő (C6. helyen)
A versenyen a gyermekek között 2 db Multizoom spiccbot került Letovai Tamás
(Maconkai Horgászbolt) jóvoltából kisorsolásra.
A versenyen a felnőttek között 17 db St. Hubertus ajándék (a Zwack Unicum
Nyrt. jóvoltából), valamint 1 Carp Zoom picker horgászbot, 1 Freeway orsó, 1
Carp 'N' Carp orsó (Letovai Tamás), továbbá 1 kristály emléktárgy (Plachy
György felajánlása) került kisorsolásra.
Köszönjük még a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége és
Bátonyterenye Város Önkormányzata támogatását is!
Fogott halfajok (18) a gyakoriság sorrendjében: dévérkeszeg, ezüstkárász, küsz,
csíkos sügér (VI., tározó), ponty, karikakeszeg, koi, bodorka, aranykárász, compó,
balin, volgai tok, veresszárnyú, fekete sügér (VI.), fekete amur (VI.), amur, csapó
sügér, kősüllő
A versenyt kedvező időjárási körülmények között sikerült megtartani, közel két
nappal egy gyenge hidegfront átvonulása után. Érdekes, hogy a nagypontyos taktika
ismét nem volt egyértelműen nyerő, köszönhetően a jó fehérhal-fogásoknak, amiben
már megszokott módon nem csak az úszósok nyújtottak kiemelkedő eredményeket.
Feltétlen megemlítendő az Élmény-tó halgazdagságán belül a csíkos sügerek
aktivitása, volt, aki 7-8 kg-ot is e fajból mérlegelt.
A verseny a "Maconka Barátai" sorozat eddigi 9 versenyét tekintve a második
legtöbb halat hozta, jó átlagfogással. Ezúttal 22 horgász mért 10 kg feletti zsákmányt
a versenyen!
A sportszerű küzdelemhez és az
Horgászbarátunknak szívből gratulálunk!
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