Csepel HE Verseny Bizottságának 2018. évi programja
Versenyzőink névsora 2018-ben
Ribli János, Gyulai Ferenc, Gerendi Zsolt, Varga László, Hipszki Róbert, Schindler Attila,
Schindler Tibor, Kassai Adrián, Kassai János, Lakatos Sándor, Nedvesi János, Siket PéterDeák
Ferenc, Magyar Balázs,
Csépányi Bárdos Anna, Cserna Antal, Balogh Krisztián, Szilágyi Balázs, László Csanád, Pataki
Zoltán.
Nem teljes létszám, a feeder klub csapat megalakulása kapcsán még bővül.
A versenybizottság 2018-ban is három fővel tevékenykedik, vezetője Gyulai Ferenc, tagjai pedig
Ribli János, és Gerendi Zsolt.
Tervezett versenyeink
Időpont/VersenyHelyszín
Április Utánpótlás (U14, U18, U23) OB, Bogyiszló
Április Colmic Kupa, Szeged, Maty-ér
Április Top Mix kupa Balatonújlak, Nyugati övcsatorna
Május Tubertini MAHOR kupa, Szeged, Maty-ér
Május RDHSZ szövetségi csapat és egyéni bajnokság. Csepel, (Dömsöd)
Május Országos Egyéni Horgász bajnokság, Kunhegyes
Június RDHSZ Egyesületi csapatbajnokság Budapest, Csepel
Június RDHSZ Feeder csapatbajnokság Budapest, Csepel
Június-július OHCSB, Szeged, Maty-ér
Augusztus Timár-Exner-MAHOR kupa, Szivárgó csatorna
Szeptember Feeder Klub OB, Deseda
Május-Október Pergető OB, 5 helyszín
Október Csepel HE versenyzői évadzáró verseny (később kijelölendő helyszín)
Az idei évben a hagyományos úszós versenyek mellett a feeder és pergető szakágakban is aktívan
képviselik versenyzőink egyesületünket.
Az itt felsoroltakon kívül számos, kiemelt országos versenyen részt vesznek a versenycsapatok
tagjai.
Együttműködés az ifjúsági bizottsággal
Az utánpótlás támogatása kiemelt célja a bizottságnak. Fontos, hogy megtartsuk a Csepel HE
hazai versenysportban elfoglalt utánpótlás nevelő szerepét.
-Rendszeres részvétel az ifjúsági szakkörökön
-A versenyzés alapjainak elsajátításához szükséges eszközök biztosítása a szakkör résztvevői
számára
-Közös bemutató horgászatok szervezése
-Részvétel a horgásztáborban

Tervezett egyesületi rendezvények
-Rendezőként részvétel a Csepel HE háziversenyén
-Részvétel az egyesületi környezetvédelmi napon
-Részvétel a 2018-as Tisztújító Küldöttgyűlésen
******************************************************************************

Beszámoló a Csónakos Pergető Országos Bajnokság első fordulójáról
Csónakos Pergető Országos Bajnokság – Első forduló, Markazi víztározó, 2018.05.13.

A tavalyi eredményes évünket követően, amely során az 5 forduló végére a remek 2. helyen
végeztünk, nagy várakozással és reményekkel vágtunk bele a 2018-as szezonba. Első állomásként
Markazra került a sor, a tavalyi évhez hasonlóan. Markaz egy kiváló adottságokkal rendelkező
víztározó a mátrai hegyek lábánál, melynek fő halai a süllők, kősüllők.
A pergető szakágnak az többihez hasonlóan elengedhetetlen eleme az alapos, szisztematikus
felkészülés, melynek során mind a csalikat, szerelékeket, és természetesen a legjobbnak ítélt
helyeket igyekszünk megtalálni. Így tettünk hát most is, már a hivatalos edzést megelőzően.
Felkészülésünkhöz a tavalyi verseny remek kiinduló pontot jelentett. Akkor a halak a
felmelegedő, magas vízállású, zavaros vízben elsősorban a partszéli, 1-1.5m-es részeken
tartózkodtak, táplálkoztak, valamint a tározó sajátos jellegzetességeként két régi kövezésen a
parttól távolabb, amelyek két régi autóút maradványai.
Nagyon fontosnak bizonyult alkalmazkodni azonban a tavalyihoz képest megváltozott
körülményekhez. A tározó a lényegesen kevesebb esőzés hatására jóval alacsonyabb vízállással,
és sokkal tisztább, áttetszőbb vízzel fogadott bennünket már több héttel a versenyt megelőzően.
Hamar szembesültünk vele, hogy halaink, a süllők-kősüllők nem a partszéli 1-1.5m-es
szakaszokon tartózkodtak, hanem a tiszta víz és az alacsony vízállás miatt beljebb, kezdetben 1.52.5m-en, majd a verseny napjára egészen 4-6m-es mélységekbe húzódtak, amely a parttól 6070m-re volt elérhető a legtöbb szakaszán a tározónak. Emellett a tavaly eredményes utak,
kövezések is hasonlóan tartották a halakat, ezeken is a mélyebb, 4-5m-es szakaszokon voltak
nagyobb számban a tüskéshátúak.

Viszonylag hamar megtaláltuk a számunkra leginkább szimpatikusnak bizonyuló szakaszt, amely
egy határozott medertörésen helyezkedett el, kisebb tartásokkal, és kemény, márgás aljzattal,
amelyet kedvelnek a süllők. Minden edzésnapon ránéztünk a szakaszra, amelyen alkalomról
alkalomra egyre mélyebben voltak kapásaink. Ezt a helyet szemeltük ki az „A” opcióként. Ezen
kívül az utak megfelelő szakaszait is benne hagytuk a kalapban, amelyek kapcsán viszont az a
félelmünk volt, hogy egy rosszabb rajtszám, és a hely népszerűsége miatt jó eséllyel nem tudunk
rajta jól megállni, haladni, rendesen meghorgászni.
A 14. rajtszámmal a második 8 fős induló bolyba kerültünk. Az első 8 csónak mind az utakat
vette irányba, valamint a saját bolyunkban lévő csónakok is mind arra készültek láthatóan, így
nem volt kérdés, hogy a legjobbnak megítélt helyünket vesszük irányba, és foglaljuk el.
Az edzés során horog nélkül horgásztunk, lecsípve azt a felcsalizott jigekről, azzal a céllal, hogy
ne szúrkáljuk/fogjuk meg a versenyen kifogni kívánt halainkat, valamint, hogy ne „mutassuk”
látványosan a jó helyeinket ellenfeleinknek. Ez egy nem várt problémával szembesített minket a
forduló kezdetén, mivel a korábban jó köveseket adó helyünkön majdnem kizárólag fogasokkal
találkoztunk. Nagyon sok kapást nem sikerült eleinte megfognunk, sok lemaradó halunk volt,
amelyhez még időben hozzá tudtuk igazítani felszerelésünket, csalijainkat.

A verseny során folyamatosan változtattuk a helyünket, 10-15m-enként odébbállva a kiszemelt
szakaszon. Zömmel 28-35cm közötti fogasokat fogtunk, ami miatt sajnos 5 halat is vissza kellett
engednünk, amelyek nem érték el a 30cm-es limitet. A forduló végéig nagyjából folyamatosan
voltak kapásaink, minden órában szákoltunk néhány halat. Összesen 14 darabot, 11 fogast, és 3
kövest tudtunk bemérlegelni. Két szebb, 42 és 44cm-es süllőnk nagyon fontosnak bizonyult az új
szabályrendszerben, amely szerint a halak hosszát egyenként négyzetre kell emelni, így díjazva a
nagyobb méretű halakat.
Deák Ferenc, Hipszki Róbert

*************************************************************************************

Gyulai Ferenc beszámolója a MAGYAR BAJNOKSÁG elődöntőjéről.
Magyar Bajnokság, elődöntő - Kunhegyes

A magyar bajnokság elődöntőjén 74 indulóból, 14,5 ponttal a 19.-ként végeztem, 4-6-3-1,5
pontokkal. Alapvetően elégedett vagyok, nagyon elégedett. Ugyan a dobogós helyezés már
elképzelhetetlen, de az idei évben nem is ez volt a cél számomra. Az első 10 a válogatott. Ennek
a ponthatára jelen pillanatban 11 pont.
Van még négy forduló. Kis szerencsével, jó sorsolással, léphetek előrébb a jelenlegi pozíciómból.
Ha sikerülne 10-15 közé érni a végére, annak nagyon örülnék. Kunhegyes nagyon nehéz verseny
volt, fordulónként 100 és 200 db törpeharcsát kellett fogni 4 óra alatt, ami átlag 5-8 kg volt.
Fájdalmasan nehéz peca volt. A folytatás Látóképen lesz, ahol várhatóan "tizen-kiló" keszegnépet
kell majd fogni.
******************************************************************************

Gyulai Ferenc beszámolója a 2018.évi RDHSZ Szövetségi Egyéni
bajnokságról.
Két forduló a Csőhídi pályán, egy nap. Reggel a 34-es kockát sikerült húznom, ami a középső
szektor belső helye volt. Technikás, vegyes match és rakós horgászattal, 6300 grammal
megnyertem a szektoromat, aminek nagyon örültem. Délután szerencsém volt, hogy keveset
kellett pakolnom, viszont most a másik szektor belső szélére kerültem. Az alsó szektor belső
embereként nem voltam boldog.
Elkezdődött a forduló, és jó ütemben fogtam felváltva halakat. Viszont ránk tört a reggel beígért
vihar. Másfél órai horgászat után lefújták a versenyt. Hatalmas égzengés és villámlás vette
kezdetét. A teljes felszerelés rommá ázott. Sajnos az autókért külön ki kellett menni, így mire
elkezdtük a pakolást, már bőrig vagy azon túlig áztunk. A mérleg 1800 grammot mutatott. Ez a
legtöbb a szektorban!!! Idén is sikerült két egyest pecáznom, mint tavaly. DE míg az elmúlt
évben ez csak a második helyre volt elég, most már bajnoki címet ért!!! Ez úton szeretnék
csapattársamnak, Benke Szabolcsnak köszönetet mondani. Segítsége nélkül nem sikerült volna.

A végeredmény:

*************************************************************************************

A 2018. évi RDHSZ Szövetségi Csapatbajnokság.
2018 május 20-án, Csepelen a Csőhídi pályán kelült lebonyolításra az RDHSZ idei Szövetségi
Csapatbajnoksága.
Az alábbi eredmény született:

*************************************************************************************

2018. évi RDHSZ Feeder egyéni és csapatbajnokság
Rekord számú nevezővel - 36 szövetségi és 18 vendéghorgász - került megrendezésre az RDHSZ
4. Egyéni Feeder Bajnoksága, 2018. június 9.-én. Ez a létszám lehetett volna bőven 60 felett is,
ha az időjárás nem szól közbe. Az eső szinte végig szakadt, ráadásul a verseny első felében
folyamatosan a villámtérképeket kellett figyelni és szinte biztosra lehetett venni, hogy a versenyt
meg kell szakítani. Szerencsére ez végül nem történt meg, mégis a halak több szakaszon is
technikai szünetet tartottak. A pályát hetekig jellemző halbőség, talán a jelentős időjárás
változásnak köszönhetően, csak a legjobb helyeken maradt meg.
A versenyt végül óriási hajrával és nagy különbséggel Pozsonyi Csaba nyerte, de a 2. helyezett
Schmidt Attila és a 3. Takács János is hatalmasat horgászott a szektorában.

RDHSZ tagok
név

szektor

súly

szektor helyezés végeredmény

Pozsonyi Csaba
Schmidt Attila
Takács János
Pataki Zoltán
Kopasz István
Szabó Attila
Szabó-Petró Henrietta
Tóth Henrik
Jakab Péter
Vadászi Attila

A
C
B
A
C
B
A
C
B
B

17 870 g
8 760 g
6 120 g
13 530 g
5 880 g
3 250 g
11 310 g
5 060 g
2 980 g
2 980 g

1
1
1
2
2
2
3
3
3,5
3,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RDHSZ, hölgyek
név
Szabó-Petró Henrietta
Szabó Adrienn
Gáspár Judit

szektor súly
A
B
A

szektor helyezés végeredmény

11 310 g
560 g
4 db.

3
9
9

1
2
3

RDHSZ IFI kategória
név
Csépányi Bárdos Anna

szektor súly
C

szektor helyezés végeredmény

1 780 g

7

1

Vendéghorgászok
név

súly végeredmény

Ivády István
Kreffly Csaba
Németh Olivér

380 g
690 g
510 g

1
2
3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018. június 10-én 16 csapattal került megrendezésre a 3. RDHSZ Feeder Csapatbajnokság.
Az előző napi egyéni bajnokság után minden résztvevő arra számított, hogy a feletetésnek és a
javuló időjárásnak köszönhetően visszatár a korábban tapasztalt halbőség és 15-20 kilót
megközelítő fogásokkal lehet csak szektort nyerni. A tikkasztóan fülledt időjárás és a halak
tovább romló kapókedve azonban még küzdelmesebbé tette a versenyt. A versenyzőknek minden
fortélyukat bevetve kellett kiügyeskedniük egy-egy kapást.
A verseny végeztével a szervezők konstatálták, hogy jövőre új vándorserleg után kell nézniük.
Nem mintha a régi nem lett volna tetszetős, de a Bait Factory csapata (Szabó-Petró Henrietta,
Pozsonyi Csaba, Schmidt Attila, csk.: Végh Tamás) zsinórban harmadszor is megnyert a
csapatbajnokságot, ezzel véglegesen hazavihetik a vándorserleget! Második helyen végzett a
Carp Zoom Bait Factory Feeder Team (Tóth Henrik, Kocsis László, Bakos Bálint, tiszteletbeli

csk.: Barátó József) válogatottja, akik a 3 pontos különbség ellenére időnként alaposan
megszorongatták a győztes csapatot. A Csati-Matrix-Csepel HE (Szabó István, Rideg Sándor,
Túri Pál) és a Csepel-Bait Factory harmadik helyért vívott csatájából végül az előbbi Csepel HE-t
képviselő csapat került ki győztesen.
Eredménylista:
1. Bait Factory 9 pont
2. Carp Zoom Bait Factory Feeder Team 12 pont
3. Csati-Matrix-Csepel HE 14,5 pont
4. Csepel-Bait Factory 15 pont
5. Molnársziget SE 17 pont
6. Csati Horgászbolt 23 pont
7. Beginner Angler feeder team 24 pont
8. Bream-Fishing Team 24 pont
9. SOPE Molnársziget 26 pont
10. BSHE- Carplight Team 27,5 pont
******************************************************************************

Levente Zsiga beszámolója a IV. Colmic Kupáról
Április 21-22-én rendezték meg Szegeden a IV. Colmic kupát. Én az U-14-es kategóriába
neveztem és horgásztam. Az 1. napon, pénteken a kötelező edzésnapon hatalmas szél volt és a
körülmények közel sem voltak eszmeiek. Nem volt sok hal, de azért 5-6 kilót így is sikerült
fogni. Egyébként 4 kiló fekete kaját és 3 kiló fekete agyagot kevertem. Azt vettem észre, hogy
gilisztára van a legtöbb kapás és sok élő csali kellett a halaknak. Így készültünk másnapra is,
amikor szerencsésen sikerült az 1-es helyet húzni, ami a pálya széle volt. Innen folyamatos
keresgéléssel és sok élővel és szúnyoggal 28 darab halat fogtam, ami majdnem 18 kiló volt, ezzel
megnyertem a szektort. A másnapi fordulóban az 5-ös helyet húztam. Készültem rá, hogy nem
lesz sok hal, ezért a matchbot is előkerült a táskából. Szerencsére kézbe venni nem kellett, mert
az előző két nap alapján felépített kárászozás 24 darab halat adott, ami 15 kilót nyomott. Így 4.
helyen zártam a napot. 5 pont elég volt a kategória megnyeréséhez.
Mindenkinek köszönöm a segítséget, és gratulálok az összes versenyzőnek!
*****************************************************************************

Beszámoló a Csónakos Pergető Országos Bajnokság második fordulójáról
Az országos csónakos pergető bajnokság II. fordulója a Nagy Dunán, annak is az adonyi – kulcsi
szakaszán került megrendezésre 2018. július 15. napon. A pálya körülbelül 8 kilométer
hosszúságú, változatos partszakasszal rendelkező része az Öreg Hölgynek.

A pálya
Számos kőgát, sóderzátony, befolyó és különféle izgalmas természetes képződmények teszik
kihívássá a horgászatot.
A tavalyi kalocsai fordulón való rossz szereplésünk arra sarkalt minket, hogy alaposan
felkészüljünk a soron lévő kihívásra, mivel nem szerettünk volna ismét a mezőny középső – hátsó
régiójában végezni. Így a Markazi etap után, már a következő hétvégénket itt töltöttük, illetve
több alkalommal ellátogattunk a Duna fenti szakaszára.
Tudni érdemes, hogy a Dunán a vízállás egy fontos tényező a horgászat szempontjából, ezért azt
folyamatosan figyelemmel kísértük. A hirtelen ingadozás könnyen kapókedvüket szegheti
uszonyos barátainknak, akik ilyenkor a normál vízállásnál preferált helyüket, egy alkalmasabb
élettérre cserélik. Okulva a tavalyi évi dunai versenyből, erre kiemelt figyelmet fordítottunk. Első
ránézésre a pályán több olyan ígéretes szakaszt véltünk felfedezni, amely „csorgós” horgászatra
kiválóan alkalmas. Mi is az a „csorgás”? A parttól – a lehetőségekhez képest – körülbelül 15-20
méter távolságban tartva a csónakot pontos, precíz dobásokkal a part és a víz találkozását dobjuk,
majd tekerjük be csalinkat a hajóig, mindezt oly módon, hogy a víz sodrásának megfelelő
sebességgel haladunk a folyás irányában lefelé. A lehetőségekhez képest, azért tettem
gondolatjelbe, mivel számos dolog megnehezítheti a „kényelmes” csorgást, gondolok itt az
időjárási behatásokra, hajóforgalomra, a víz adottságaira. Mi ezt a problémát egy elektromos
orrmotor segítségével próbáltuk kiküszöbölni, amellyel kis igazításokat végezve tökéletes
távolságot tudtunk tartani a parttól.
Visszatérve a pálya adottságaira, az első látogatásaink során, elég jó eredménnyel alkalmaztuk a
csorgós technikát, felszíni csalikat alkalmazva szép fogások szültettek. A későbbi edzéseken
próbálgattunk egy helyből balinokat fogni, amely során több ízben is sikerrel jártunk a tavalyihoz
képest – hozzáteszem ezt nagy örömként éltük meg, mivel kevés tapasztalattal rendelkezünk az
ilyesféle balinos pecákról

Robi szép balinja egy ruganyról
További lehetőségként kerestük tüskéshátú barátainkat, de csak egy kiemelkedő részt találtunk,
ahol rövid idő alatt jó mennyiségű halat lehetett megfogni, azonban azon halak mérete sem érte el
a balinok átlaghosszát és biztosak voltunk abban, hogy ezt a helyet más csapat is felfedezi.
Az edzésen tapasztaltak alapján Robival megegyeztünk, hogy a versenyünket a csorgásból való
horgászatra fogjuk feltenni.
Az új szabályok értelmében – amelyet a nemzetközihez igazítottak – a verseny előtti 11 naptári
napon belül nem lehet horgászni a kijelölt versenypályán, így szűk két hét pihenőt kellett
tartanunk.
A kötelező edzésnapon nem tétlenkedtünk, elkezdtük horgászni a felállított stratégiánkat,
azonban az alacsonyabb vízállás keresztülhúzta a számításainkat, és közel sem voltunk
elégedettek az edzés első nap reggeli fogásaival, így elkezdtünk gondolkodni, hogy mi is lehet a
probléma.
Szépen lassan összeállt a kép és az eddig felszínen táplálkozó halakat elkezdtük a fenék
közelében keresni. Oly annyira az aljzaton, hogy a csalinkat koppanásig engedtük merülni. A
csorgásunkon is kellett változtatni ebből kifolyólag, így a 15- 20 méteres távolság a parttól 25helyenként akár 30 méteresre is nőtt. Az elképzelésünk beigazolódni látszódott, amelyben a
halak, illetve más csapat is megerősített bennünket. A második kötelező edzésnapot végig ezen
technikával horgásztuk végig, az eredmény pedig olyan meggyőző volt számunkra, hogy tudtuk,
ez lesz a megoldás.

A csapat
A két edzésnapot követően délután leültünk – mint ahogy minden edzés után – és átbeszéltük a
vízen tapasztaltakat, illetve a versenyre felállítottuk a taktikánkat. Mivel előre tudtuk, hogy 32-es
indulási számmal fogunk indulni a kiemelt haltartó helyeket el is engedtük. Csakis a csorgós peca
jöhetett szóba. De hol?! A pályán két szakasz volt, ami opcionális volt. Az egyik az indulási
ponttól a mi technikai felszereltségünkkel körülbelül 20 perc hajókázásra volt.
A másik rögtön szemben a kikötővel. Tekintettel arra, hogy az utolsó előtti indulási bolyban
tudtunk kihajózni – ami azt jelenti, hogy volt, aki már 20 perce horgászott – nem volt kérdés
számunka, hogy a lehető leggyorsabban olyan helyre kell menni, ahol el tudjuk minél korábban
kezdeni a horgászatot.
A kikötővel szembeni oldalon az edzések során sok és jó méretű halat tudtunk szákba terelni, így
a versenyen arra a szakaszra esett a választásunk.
Elindult a verseny, izgatottan vártuk, hogy mi is elrajtolhassunk… miután ezt megtörtént rögtön
átmentünk a túloldalra, vízbe került az elektromos motor, szokásos pacsi és kezdetét vette
részünkre is a verseny…
Én irányítottam a hajót, hogy Robi a legtökéletesebb dobásokat tudja kivitelezni. Szó se róla
precízen szórta a partot, én pedig asszisztáltam a tevékenységét. Az első halunk egy szép 50 cm
körüli balin volt, ekkor egy kicsit megnyugodtunk, bizakodtunk, hogy működni fog a kiválasztott
taktika. A csorgásunkban, egy olyan szakaszra érkeztünk, ahol edzésen több süllőt sikerült szákba
terelni, így titkon reméltem, hogy most is akad egy, miközben ezen elmélkedtem Robi botja már
görbült is és egy jó másfeles forma tüskéshátú landolt a merítőbe. Így körülbelül 10 perc
elteltével már két halunk is volt, elég jó átlagmérettel. Ebből a csorgásból még sikerült két jobb
balint fogni, illetve több méreten aluli süllőt szám szerint 8 darabot. Visszatértünk a „pályánk”
elejére és újra csorogtuk ezt a szakaszt, ahonnan még két hal – balin - érkezett. A versenyből
körülbelül két óra telt el és 6 halunk volt, 50 centiméteres átlagmérettel,– ez igen jó átlagnak
számított a versenyen - ami azért fontos, mert az új szabály szerint a halak teljes hosszának a

négyzetre emelése után kapják a csapatok a pontot, így különösen felértékelődtek a nagy halak.
Tanakodtunk, hogy harmadjára is lecsorogjuk e a szakaszt, de reméltük, hogy még egy- egy hal
megtisztel minket, azonban ez a csorgás üresre sikeredett, és itt követtük el a taktikai hibánkat,
bízva abban, hogy nem voltunk elég alaposak végigszórtuk ugyanazt a szakaszt 4. alakalommal
is, azonban kapás nélkül megúsztuk, és ezzel elvesztettünk a versenyből másfél órát, ami a végén
nagyon hiányzott.
Döntenünk kellett… így arra jutottunk, hogy álljunk rá arra a spotra, ahol sok süllőt fogtunk az
edzések alkalmával, de sajnálattal láttuk, hogy még mindig horgásznak rajta, azonban az ellenfél
csónakjától 50 méterre le tudtunk, úgy horgonyozni, hogy a gödör szélét túlsúlyozott jiggel
elértem. Normál esetben elég volt oda a 9-10 grammos fej, most 15-17 grammot használtam, és a
szélrózsa segítségével el tudtam dobni a gödörbe, amely tőlünk körülbelül 35-40 méterre volt. A
második dobásra érkezett is a kapás, azonban a hal nem túl süllősen viselkedett, amikor feljött a
csónaknál nagy örömmel fogadtuk Robival, hogy egy csukát sikerült zsákmányolni, amelynek a
hossza 59 centiméter volt, így újabb fontos pontokhoz segített minket. A további dobások nem
jártak sikerrel, és a versenyből már csak fél óra volt… Mi legyen?! Tettük fel egymásnak a
kérdést. Arra a következtetésre jutottunk, hogy ahol csorgásból fogtuk a süllőt, ott még kellene,
hogy legyen így radarral ránéztünk a helyre, és szépen az általunk jónak vélt pozícióban
megálltunk, ekkor már csak negyed óra volt hátra a versenyből, azonban olyan jónak bizonyult ez
a beállás, hogy ez alatt 4 süllőt sikerült akasztanom, amiből 3 csónakot ért, viszont csak egy volt
bemérhető belőlük a maga 32 centiméterével.
Kikötöttünk, majd vártuk az eredményhirdetést, ahol kiderült, hogy a 6. helyet sikerült elérnünk.
Az eredményt pozitív visszacsatolásként értékeltük, mivel az volt a terv, hogy a nagyobb méretű
halakat célozzuk meg.
Ami az eredményen meg is látszódott, mivel a mögöttünk lévő csapatok a 10. helyig darabszámra
többet fogtak, mint mi, viszont a nagyobb halaink a négyzetre emelés miatt előrébb repítettek
minket a rangsorba. A versenyt Sztahovits Peti és Koncz Dávid húzta be, egy parádés süllőzést
bemutatva, a dobogó második fokát Egervölgyi Tamás és Molnár Bence szerezte meg, a
harmadik helyen pedig Tóth Laci és Oláh Peti futottak be. Ezúton is gratulálunk a dobogós
csapatoknak.
Az előző versenyen elért 2. helyezéssel és a mostani 6.-kal összesen 8 ponttal két csapattal holt
versenyben az élen állunk. A következő forduló a Velencei tavon lesz szeptember 09.- én, ahol
mindent megteszünk, hogy megtartsuk az előkelő első helyet.
Üdv. Feri & Robi

***************************************************************************

Beszámoló a Rendőr horgász Európa Bajnokságon, ahol bronzérmet
sikerült szerezniük. A Csepel Horgász Egyesületből két fő is az EB
bronzérmes csapat tagja volt Lakatos Sándor csapatkapitány és Szabó
István segítő.

Az idei évben Hollandiában – a Noord-Holland Canal, Wijdewormer és Spijkerboor közötti
szakaszán – szeptember 2. és 8. között került megrendezésre a XXXI. Rendőr Horgász
Európabajnokság. Az Európabajnokságra népes mezőny érkezett, hét nemzet (Anglia, Belgium,
Írország, Olaszország, Hollandia, Németország és Magyarország) 24 csapata, azaz 120 versenyző
és az őket kísérő segítők, valamint családtagok.
Magyarországot három csapat képviselte. A nemzeti válogatotton kívül további két regionális
csapatunk is indult a versenyen a Colmic Hungaryan Police Fishing Team és a Pentele
Hungaryan Police Fishing Team.
A Magyar Nemzeti Rendőr Csapat a szokásos összeállításban indult:
-

Lakatos Sándor csapatvezető
Tímár Károly
Szabó István
dr. Furkó Kálmán
Donkó Rajmund
Horváth Béla

A versenyt megelőzően 5 nap állt rendelkezésre a csapatoknak, hogy feltérképezzék a csatorna
sajátosságait, az ottani halfaunát, a fogható halak egyedsúlyát és gyakoriságát, valamint a
legcélravezetőbb etetőanyagokat és csalikat. A tréningnapokon nagyon kellemes időjárás fogadta
a versenyzőket és a halak is étvágyuknál voltak. Szép fogások születtek a pályán, számos kiló
feletti dévérkeszeg akadt horogra. Főleg gilisztával, esetenként kukoricával, vagy csontival
lehetett megfogni a hazai vizeinken ritkaságszámba menő termetes dévérkeszegeket. A csatorna
mélysége 3,5 méter körül volt, azonban több helyen jelentős iszapréteget tapasztaltunk, amely
sajátos etetési technikát igényelt. Külön érdekessége volt a pályának, hogy egy adott napon is
különböző áramlási viszonyokkal találkoztunk, amely a versenynapokon még fokozottabban
igazolódott.
A versenyre természetesen az edzések alapján tapasztaltak szerint állítottuk össze
felszereléseinket és a felhasználásra szánt etetőanyagot és a csalikat, ennek javarészét a giliszta és
a csonti báb alkotta. Elsősorban a termetes dévérkeszegek kifogására alapoztunk, de a kisebb
keszegek megfogását sem szabadott figyelmen kívül hagyni, mert helyenként ezzel is lehetett
eredményesen szerepelni.
Ahogy lenni szokott az időjárás a versenyt megelőző napon gyökeresen megváltozott, egy
markáns hidegfront érkezett viharos erejű széllel, esővel és mintegy 10 fokos lehűléssel. Ez
természetesen megváltoztatta a halak viselkedését és a csatorna áramlási viszonyait is, ami nem
feltétlen jelentett rosszat, de mindenképpen változtatást igényelt az edzésen tapasztaltakhoz
képest.
A verseny első napján csak orsó nélküli botokkal lehetett horgászni, ez nehéz feladat elé állította
a versenyzőket, hiszen a 13 méteres rakósbotokkal nagyon nehezen lehetett horgászni a viharos

időjárásban. Ekkor a mezőny nagy része a rövidebb 10-11, esetenként 8-9 méteres botokra
váltott, amelyek helyenként nagyon szép eredményeket produkáltak. Az esőzéseknek
köszönhetően az áramlás is jelentősen megerősödött, ennek köszönhetően a halak bátrabban
táplálkoztak és sok szép dévérkeszeg került szákba. A legeredményesebb csalinak a giliszta
bizonyult, ezzel sikerült a halak zömét zsákmányul ejteni.
Nemzeti csapatunk az elsőnap után a 4. helyen állt, 9 ponttal lemaradva a dobógótól. A nemzeti
csapatok versenyét ekkor az angolok, utánuk az írek, majd a belgák vezették. A csapatunk
legeredményesebb tagja ezen a napon dr. Furkó Kálmán r. alezredes volt, aki a „D” szektor
szélső helyén 9400 grammal az 5. helyen végzett szektorában. A többi szektorban a nemzeti
csapatunk tagjai a 10. és 14. hely között végeztek, ennek köszönhetően nem volt „elszálló”
versenyzőnk, így viszonylag egyenletes teljesítményt nyújtva elérhető közelségben volt a dobogó
számunkra.
A regionális csapataink közül a Colmic-nak sikerült jobban az első nap, azonban mindkét
csapatban sajnos volt „elszálló” versenyző, így a dobogó számukra távol került, de a szépítés és a
bizonyítás mindkét csapat tagjait fűtötte.
A második versenynapnak bizakodva és igen elszántan indultunk neki, hiszen 9 pontra voltunk a
3. helyen lévő belga csapattól, és úgy ültünk le, hogy ha a csapatból mindenkinek sikerül egy
kicsit javítania az előző napi teljesítményén, azaz csapat szinten összesen 40 pont körül tudunk
gyűjteni, akkor biztosan elérjük a dobogót.
Szombatra az esőfelhők elvonultak, azonban a meglehetősen erős szél tovább borzolta
kedélyeinket és a felszereléseket, valamint a halak étvágya is alább hagyott és szerényebb
fogásokkal is lehetett jó eredményt elérni bizonyos szektorokban. Az ír, az angol és a helyi
holland versenyzők dominanciája már az első napon is kitűnt ez a második nap még jobban
érvényesült, mert szinte minden szektorban közülük kerültek ki a győztesek. Ezen a napon az
orsóval szerelt, gyűrűsbotok jutottak szerephez, ami szintén sok fejtörést okozott a
versenyzőknek, abban a tekintetben, hogy milyen távolságra és milyen szerelékkel horgászva
próbálják meg horogra csalogatni a hőn áhított „bronzos” dévérkeszegeket.
A nemzeti csapatunknak a második napon sikerült javítania, köszönhetően annak, hogy a
legmagasabb pontszámunk is csak 10-es volt és ketten is 7. helyen végeztek a szektorukban, ami
nagyon jónak számított a 24 fős szektorokban. Így, az előzőnapi 56 ponthoz, 42 pontot
gyűjtöttünk, ezzel elérhetővé vált a dobogó számunkra, azonban biztosak nem lehettünk benne,
mert a németek is jól hajráztak és több szektorban is jól szerepeltek. Érdekességként
megemlítem, hogy a ”C” szektorban például Lakatos Sándor csapatkapitány az utolsó percben, a
verseny lefújása előtti másodpercekben, tudott még egy bónusz, „bronzos” kiló körüli
dévérkeszeget szákba terelni, ezzel megelőzve a mellette horgászó német riválisát, ami igen csak
sokat jelentett a végelszámolásnál.
A regionális csapatok versenyében a Colmic-nak sikerült jól hajráznia és a második napon
bizonyítania, hogy ügyes horgászok alkotják a csapatot, ezen a napon 52 pontot gyűjtöttek.
Az eredményhirdetésre a zárófogadáson került sor, ennek során a nemzeti válogatottunk – a
2016. évben, Olaszországban elért siker után – ismételten a dobogóra állhatott. Igaz most nem az
aranyérem, hanem a bronzérem jutott nekünk, köszönhetően a már többször említett „bronzos
dévéreknek”.

Ez az eredmény igen nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el a jelenlévő magyar csapatok
tagjait, hiszen közösen dolgoztunk és vívtuk ki ezt a sikert és talán az is mond valamit ennek
értékéről, hogy a házigazda holland csapat csak a VII. helyen végzett. Azt is meg kell
említenünk, hogy összességében a 24 csapatból az ötödik helyen végeztünk, ami szintén remek
eredménynek számít.
VÉGEREDMÉNYEK:
Nemzeti csapatok:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ireland National Team 79 pont
England National Team 89 pont
Hungarian National Team 98 pont
Germany National Team 111 pont
Belgium National Team 125 pont
Italian National Team 143 pont
Netherlands National Team 150 pont

Az egyéni eredményeket alakulását tekintve, a magyar versenyzők részéről az összetett
végeredményt illetően kiemelkedő eredmények nem születtek ezen az Európa Bajnokságon,
azonban összességében egyenletesen teljesítettünk, ami nagyon fontos volt a végeredményt
illetően.
- dr. Furkó Kálmán r. alezredes 13 ponttal, összesített 24.
- Donkó Rajmund r. főtörzszászlós 21 ponttal, összesített 42. helyezett
- Horváth Béla r. százados 21 ponttal, összesített 43. helyezett
- Lakatos Sándor r. alezredes 21 ponttal, összesített 45. helyezett
- Tímár Károly r. főtörzszászlós 22 ponttal, összesített 48. helyezett
Nemzeti csapatunk jó szereplése elsősorban annak köszönhető, hogy a versenyzők nagyon
egységesen teljesítettek, azaz nem volt „elszálló” horgász közöttük, valamint a második napon
sikerült javítani az eredményeken, egy kis szerencsével talán az ezüstérem is elérhető lett volna.
Ezen az Európa Bajnokságon az ír és angol rendőr versenyzők kiemelkedtek a mezőnyből, egyéni
és csapat szinten is kiváló eredményeket értek el. Sikerük titka annak tudható be, hogy otthoni
körülmények között is horgásznak hasonló jellegű csatornákon, ahol nagy számban élnek ilyen
kivételesen nagy példányai a dévérkeszegeknek. Ez hazánkban, Magyarországon nem jellemző,
köszönhetően annak, hogy itthon az édesvízi halak fogyasztása dominál elsősorban, így ezeknek
a halaknak szinte esélyük sincs, hogy elérjék az 5-10 éves életkort és megnőjenek.
Jövőre Írországban rendezik a Rendőr Horgász Európa-bajnokságot, amelyre már most
megkezdődtek az előkészületek.
Végül ezúton is szeretném megköszönni a Csepel HE támogatást, az évek óta tartó töretlen
bizalmat, mert mint minden technikai jellegű sport, úgy a versenyhorgászat is hatalmas
költségekkel jár, amit önerőből, ilyen magas színvonalon nem tudnak a versenyzők
megteremteni.
Budapest, 2018. szeptember 25.

Lakatos Sándor

******************************************************************************

Beszámoló a 2018. szeptember 29-én megrendezett Csepel Horgász
Egyesület háziversenyéről.
Egyesületünk 2018.09.29-én tartotta éves házi horgászversenyét, az Aranypikkely horgász tavon.
Az idő kedvezően alakult, szerencsére nem esett az eső. Reggel, sorsolás előtt hideg reggelivel
vártuk a résztvevőket. A sorsolás után mindenki elfoglalta a helyét, majd a közel egy órás
felkészülés után, elkezdődött a verseny. Örömünkre az első ponty nagyon hamar meglett. A
verseny alatt sikerült sok halat fogniuk a versenyzőknek, így a mérlegelést végzők nem
unatkoztak. A kategóriák győztesei és helyezettei érem és értékes horgászfelszerelés díjazásban
részesültek. Az eredményhirdetés után, délután, az örömhorgászaté volt a főszerep.
Eredmények (halat fogtak):

FÉRFIAK:

NŐK:

NYUGDÍJASOK:
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