X., JUBILEUMI TAVASZI MACONKA NEMZETKÖZI KUPA
Maconka Barátai ’14 Szuperkupa 1. forduló
Versenybeszámoló
Egyéni verseny, feeder/fenekező és úszós szakág
Maconka, 1. sz., gáti nemzetközi versenypálya 0-650 m, Nyári kikötő, I. sziget bal és
szigetbejáró (gyermekek: Élmény- tó)
2014. április 12. szombat 08:00-14:00, gyermekek 8:30-13:30
Szektor- és rajthelykiosztás:
gáti versenypálya 0 m = A1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 110 m = B1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 220 m = C1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 330 m = D1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 440 m = E1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 550 m = F1. sz. rajthely (sekély víz)
Nyári kikötő homlokgáttól spiccig = G1-11. rajthely (mély/közepes víz)
Szigetbejáró fordulótól I. sziget bal 2. filagóriáig = H1-11. rajthely (közepes víz)
VI. tó nyári kikötőtől keleti partszakaszon = 1-5. rajthely
Rajthelyek távolsága 10 m
Induló versenyzők száma: 47 feeder/fenekező, 32 úszós + 5 gyermek
-ebből mérlegelt: 79 fő
Összfogás: 693.715 g
Átlagfogás: 8.781 g/mérlegelő versenyző
Szektoronkénti mérlegelt fogások:
A (feeder/fenekező, 7 fő) 66.620 g
B (úszós, 11 fő) 100.740 g
C (feeder/fenekező, 10 fő) 81.800 g
D (feeder/fenekező, 10 fő) 39.280 g
E (úszós, 11 fő) 58.170 g
F (feeder/fenekező, 10 fő) 59.900 g
G (feeder/fenekező, 10 fő) 53.085 g
H (úszós, 10 fő) 182.660 g
Gyermekek (5 fő) 51.440 g
Eredmények a szektorgyőztesek összevetésében:
Feeder/fenekező kategória
I. Kovács Péter (A1. helyen) 1 pont, 26.890 g
II. Csampa György (C7. helyen) 1 pont, 17.550 g
III. Kaba Péter (G5. helyen) 1 pont, 15.010 g
4. Váradi András (F10. helyen) 1 pont, 11.510 g
5. Bagi Zoltán (D5. helyen) 1 pont, 7.830 g
Úszós kategória
I. Virtyó Gergely (H6. helyen) 1 pont, 30.760 g
II. Komár István (B3. helyen) 1 pont, 18.500 g
III. Jobbágy Roland (E8. helyen) 1 pont, 16.140 g
Egyéb eredmények:
Gyermek
I. Dénes Milán 22.760 g
II. Hegedüs Zsófia 17.410 g
III. Pelyhe Péter 5.560 g
·/·

-2Legjobb külföldi versenyző:
I. Váradi András (RO, F10. helyen, feeder/fenekező) 11.510 g
Női:
I. Horváth Zoltánné (F7. helyen, feeder/fenekező) 4.770 g
Ifi:
I. Gál Tamás (C3. helyen, feeder/fenekező) 2.540 g
Legnagyobb hal
Katona Szabolcs (G4. helyen, tőponty, 13.620 g)
Emléklap:
Dénes Ádám Attila (gyermek)
Maruzs Dominik Gábor (gyermek)
A következő fordulóra ingyenes részvételt nyert:
Rostár András (D6. helyen)
Fogott halfajok (19) a gyakoriság sorrendjében: dévérkeszeg, ezüstkárász, ponty,
karikakeszeg, koi, küsz, bodorka, aranykárász, compó, balin, veresszárnyú, jászkeszeg, csíkos
sügér, szibériai tok, fekete amur, csapó sügér, süllő, aranyhal, harcsa
A versenyt relative kedvező időjárási körülmények között, egy igen hideg reggel utáni napos
tavaszi időben sikerült megtartani. A közelmúlt nagyponty-telepítésére is gondolva sokan
célzottan pontyhorgászatra fókuszáltak, ám a jó fehérhal-fogások okán csak vegyes sikerrel.
Több 10 kg-on felüli ponty is kifogásra került, továbbá az eddigieknél jóval több volt az 0,53,0 kg-os pontyok száma. Megemlítendő még a fajgazdaság, s különösen a H szektor szép
fogása.
E verseny a "Maconka Barátai" sorozat eddigi 7 versenyét tekintve a legtöbb halat hozta a
legtöbb halfaj fogásával. Az eddigi legjobb úszós és gyermek eredmény született, valamint a
2. legnagyobb hal, a 2. legjobb feeder eredmény. 26 horgász mért 10 kg feletti zsákmányt a
versenyen.
A szép eredményekhez minden Horgászbarátunknak szívből gratulálunk!
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