TÁJÉKOZTATÓ
A 2021.08.18-2021.09.19. közötti kiemelt időszak
eseményeiről és horgászati lehetőségeiről
(Folyamatosan frissítve, utolsó frissítés szeptember 3.)

Tisztelt Horgásztársak!
Maconkán augusztus 24-29. között került megrendezésre a III. Method Feeder
Klubcsapat OB, ezt követi szeptember 4-én a XVII. F&H - Energofish - Beko Annahaus - Bajcshal Társasági- és Médiakupa, majd szeptember 14-19-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 augusztus 16-án
intézkedési terv került elfogadásra, melyet folyamatosan aktualizálunk.
I. Vízpótlás, vízszintek
Szeptember 2-án megkezdődött a vízpótlás megvalósítása, melyet ismét a
Mátraszelei-tározó vízbázisának részbeni felhasználásával valósítunk meg, a
haszonbérlő MOHOSZ és az érintett horgászegyesület, valamint a KDV-VIZIG
közreműködésével. Első ütemként a reggel a beépített tolózáras zsilip került
nyitásra, majd a második ütemben délután elindult az első telepített szivattyú, végül
a mai napon a záró ütemben a második szivattyú kerül beüzemelésre. Kapcsolódó
műszaki intézkedésként szeptember 1-jén délután csökkentésre került a
továbbengedendő víz mennyisége is. A részletes adatokról, tapasztalatokról külön
is beszámolunk majd. Az elfogadott vízkormányzási tervek szerint 2
nagyteljesítményű szivattyúval (összesen max. 400-450 l/sec) 3-4 nap alatt a
szükséges 120.000 m3 átemelésre kerülhet, s ez a kivétel a mátraszelei tóban 1 m
körüli vízszintcsökkenést eredményez majd. A számítások alapján a vízpótlás
végén a tározói vízszint megközelítheti a 430 cm-t, így az indulási állapot 399 cmes vízállásának ismeretében a vízpótlással tervezett tározótéri vízszint-növekmény
mintegy 30 cm.
II. Versenyterületek, verseny- és edzésnapok kijelölése
Az OB esetében a csapatok (4x28 fő versenyző) számára a szektorok telepítését a
MOHOSZ augusztus 19-én határozta meg azzal, hogy 1-1 teljes szektor az 1-2-3.
sz. versenypályákon került kialakításra, még a 4. szektor kétszeresen osztott módon
a gáti, a Nyári kikötői, valamint az I. szigeti belső tározótérre mutató szakaszon
került kialakításra. Ez azt jelentette, hogy a gáti mélyvízi első 7 horgászhely és a
vele szemben elhelyezkedő 7 Nyári kikötői horgászhely együttese alkotta az egyik
alszektort, a további 14 horgászhely pedig az I. szigeten került kitűzésre.

-2A VB esetében a gyakorlati OB tapasztalatok alapján a pályakijelölésre a nevezett
létszám ismeretében, szeptember 6-án kerül sor. Várhatóan a versenypályákból az
1. sz., gáti versenypálya ad majd két szektort, a másik két pályán 1-1 szektor kerül
telepítésre.
A Médiakupa esetében három egyenlő számú szektor (18 csapat/szektor, 1 csapat
3 fő, kb. 20 m) kerül kijelölésre az 1-2-3. sz. versenypályákon.
Hivatalos VB edzésnapok szeptember 14-15-16-17., versenynapok szeptember 1819. Az edzésnapokon regisztráció alapján az edzés mindhárom versenypályán
lehetséges a nevezett nemzeti válogatott versenyzők és magyar válogatott
háttéremberei részéről, szintén haltárolási lehetőség nélkül.
III. Versenyek előtti céltelepítések és rendkívüli horgászati tilalmak
Augusztus 23-án a déli órákban a III. tórészletbe 25 q 2,10 kg/db átlagú fogható
ponty (95%-ban tőponty) került kihelyezésre. Ezen vízterületen a telepítés napjától
a VB végéig általános pontyelviteli tilalom lett elrendelve. Kompenzációként e napon
a II. tórészletbe is bekerült 5 mázsa ponty, amely az általános szabályok szerint
elvihető. E telepítést a BSHE finanszírozza. Horgászszövetségi szakmai döntés
alapján a VB-re egy második állomány támogatott telepítése is megvalósul a III.
tórészletbe (2. versenypálya). E telepítés tervezett időpontja szeptember 10., a
tervezett mennyiség 20 q, a tervezett átlag 1,70 kg/db.
IV. Verseny- és helyfoglalási területek parti sávjának növényirtása
A versenyekkel érintett gáti versenypálya és a Nyári-kikötő, valamint az I. sziget
belső partéle 3 ütemben teljes mértékben kitisztításra került a betelepült gyékényés nád eltávolításával. Ugyanez a munka a 2. és 3. versenypályák esetében a
tavaszi-koranyári beruházási munkálatok keretében korábban már megtörtént.
Folyamatban van a területek kaszálása is.
V. Egyéb munkálatok, közlekedési korlátozások
A kiemelt rendezvények előkészítéseként több helyen fű- és gallyvágásra, valamint
a korábbi beruházás lezárásaként területhatárolási zárások elhelyezésére kerül sor.
Szeptember 2-től telepítésre került a halőrházhoz egy színpad és egy sátor is. A
színpad a VB-ig már a helyszínen marad, így a Médiakupa forgalomkorlátozása
(egyirányúsítás a déli part irányába) várhatóan szeptember 20-ig fennmarad.
A VB alatt további belépési korlátozás is várható. A részletek folyamatosan
kiközlésre kerülnek.
MOHOSZ HSSZI
BSHE Elnöksége
Bátonyterenye, 2021. szeptember 3.

