TÁJÉKOZTATÓ
A 2021.08.18-2021.09.19. közötti kiemelt időszak
eseményeiről és horgászati lehetőségeiről
(Folyamatosan frissítve)

Tisztelt Horgásztársak!
Maconkán augusztus 24-29 között kerül megrendezésre a II. Method Feeder
Kulbcsapat OB, ezt követi szeptember 4-én a XVII. Médiakupa, majd szeptember 1419-ig otthont adunk az I. Feeder Free Style Method Világbajnokságnak. Ez a három
kiemelt esemény már önmagában is komoly szervezést, előkészületet igényel, de
tovább bonyolítja a helyzetet az aszály okozta kritikusan alacsony vízállás is. Mivel
szeretnénk megfelelni a kihívásoknak, ezért a horgászok tájékoztatására a jelen
intézkedési terv került elfogadásra, melyet változás esetén a jövőben folyamatosan
aktualizálunk.
I. Vízpótlás
Jelenleg folyik a vízpótlás tervezése, melyet ismét a Mátraszelei-tározó
vízbázisának részbeni felhasználásával készülünk megvalósítani, a haszonbérlő
MOHOSZ és az érintett horgászegyesületek, valamint a KDV-VIZIG
közreműködésével. A tervek szerint a beépített kisebb tolózáras zsilip az augusztus
20-i hétvége után kerülhet megnyitásra, valamint várhatóan szükséges lesz a VB
előtt nagyobb teljesítménnyel (vízhozammal) szivattyús átemelésre is. A
konkrétumokról hamarosan beszámolunk, de a részleteket befolyásolhatja még egy
jelentős csapadék is. Ha ez bekövetkezik és a tározói vízszint eléri a 425 cm-t, akkor
a vízpótlás nem kerül elrendelésre. A vízpótlással tervezett tározótéri vízszintnövekmény 25 cm.
II. Versenyterületek, verseny- és edzésnapok kijelölése
Az OB esetében a csapatok (4x29 fő versenyző) számára a szektorok telepítését a
MOHOSZ augusztus 19-ig meghatározza azzal, hogy 1-1 szektor az 1-2-3. sz.
versenypályákon kerül kialakításra, még várhatóan a 4. szektor osztott módon a
Nyári kikötői és az I. szigeti belső tározótérre mutató szakaszon kerül kialakításra.
Ezen, a gyakorlati tapasztalatokkal korrigált modell tervezett a VB esetében is. A
Médiakupa esetében három egyenlő számú (16-18 csapat/szektor) szektor
tervezett az 1-2-3. sz. versenypályákon.
OB edzésnapok augusztus 24-25-26., versenynapok augusztus 27-28-29. Az
edzésnapokon csak az előzetesen regisztrált, nevezett versenyzők horgászhatnak
a kijelölt versenypályákon, haltárolási lehetőség nélkül

-2VB edzésnapok szeptember 14-15-16-17., versenynapok szeptember 18-19. Az
edzésnapokon csak az előzetesen regisztrált, nevezett versenyzők horgászhatnak
a kijelölt versenypályákon, haltárolási lehetőség nélkül.
III. Versenyek előtti céltelepítések és rendkívüli horgászati tilalmak
A tervek szerint augusztus 23-án a III. tórészletbe 20-25 q 1,60-1,80 kg/db átlagú
fogható ponty kerül kihelyezésre. Ezen vízterületen a telepítés napjától a VB végéig
általános pontyelviteli tilalom kerül elrendelésre. Kompenzációként e napon a II.
tórészletbe is kerül 5 mázsa ponty, amely az általános szabályok szerint elvihető. E
telepítést a BSHE finanszírozza. Vizsgálat alatt van egy 4,00-5,00 kg/db átlaggal
rendelkező állomány támogatott telepítése a III. tórészlet és az előtározó (2. és 3.
versenypálya) területére, ebben a MOHOSZ HSSZI dönt majd. Pozitív döntés
esetén a telepítés időpontja szeptember 13.
IV. Verseny- és helyfoglalási területek parti sávjának növényirtása
Döntés született arról, hogy a versenyekkel érintett gáti versenypálya és a Nyárikikötő, valamint az I. sziget belső partéle teljes mértékben kitisztításra kerül a
betelepült gyékény- és nád eltávolításával. Ugyanez a munka a 2. és 3.
versenypályák esetében a tavaszi-koranyári beruházási munkálatok keretében
korábban már megtörtént. Első ütemként augusztus 18-án 6:00-augusztus 19-én
17:00-ig a gáti
-20-400 m-es szakaszon kerül sor a növényirtásra, ekkor a
horgászat csak az adott szakasz befejezése után lehetséges és sátor is csak a
befejezést követően állítható. Augusztus 23-án (szükség esetén 24-én délelőtt is)
ugyanilyen feltételek mellett a Nyári-kikötő és az I. sziget esetében kerül sor a fizikai
megvalósításra.
V. Egyéb munkálatok, közlekedési korlátozások
A kiemelt rendezvények előkészítéseként több helyen fű- és gallyvágásra, valamint
a korábbi beruházás lezárásaként területhatárolási zárások elhelyezésére kerül sor.
Várhatóan szeptember 2-től telepítésre kerül a halőrházhoz egy színpad, majd
másnap egy sátor is. Ezek lehetséges, hogy a VB-ig is maradnak, ebben az esetben
a Médiakupa forgalomkorlátozása szeptember 19-ig részben fennmarad. A VB alatt
további belépési korlátozás, forgalmi egyirányúsítás is várható. A részletek
folyamatosan kiközlésre kerülnek.
MOHOSZ HSSZI
BSHE Elnöksége
Bátonyterenye, 2021. augusztus 16.

