II. Maconkai Majális Nemzetközi Kupa
(Maconka Barátai '14 Szuperkupa 2. forduló)
egyéni verseny, feeder/fenekező és úszós szakág
Maconka, 1. sz., gáti nemzetközi versenypálya 0-650 m (gyermekek: Élmény-tó)
2014. május 10. szombat 08:00-14:00, gyermekek 8:30-13:30
Versenybeszámoló
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)
Élmény-tó nyári kikötőtől keleti partszakaszon = 1-6. rajthely
Rajthelyek távolsága 10 m
Induló versenyzők száma: 31 feeder/fenekező, 29 úszós + 6 gyermek
-ebből mérlegelt: 65 fő
Összfogás: 473.350 g
Átlagfogás: 7.282 g/mérlegelő versenyző
Szektoronkénti mérlegelt fogások:
A (úszós, 10 fő) 59.625 g
B (feeder/fenekező, 11 fő) 72.975 g
C (úszós, 10 fő) 60.950 g
D (feeder/fenekező, 10 fő) 51.975 g
E (feeder/fenekező, 10 fő) 86.700 g
F (úszós, 9 fő) 82.100 g
Gyermekek (6 fő) 59.025 g
Eredmények a szektorgyőztesek összevetésében:
Feeder/fenekező kategória
I. Fábián József (B3. helyen) 1 pont, 21.550 g
II. Kurucz Dávid (D9. helyen) 1 pont, 19.500 g
III. Gugolya Gábor (E6. helyen) 1 pont, 17.325 g
Úszós kategória
I. Jobbágy Roland (F7. helyen) 1 pont, 19.300 g
II. Papp József (C4. helyen) 1 pont, 12.825 g
III. Darvasi Béla (A3. helyen) 1 pont, 11.850 g
Egyéb eredmények:
Gyermek
I. Hegedüs Zsófia 26.300 g
II. Dénes Milán 17.690 g
III. Hegedüs István Gábor 6.155 g
Legjobb külföldi versenyző:
I. ifj. Gál Tamás (SK, B11. helyen, feeder/fenekező) 15.200 g
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-2Női:
I. Horváth Zoltánné (B9. helyen, feeder/fenekező) 5.650 g
Ifi:
I. ifj. Gál Tamás (B11. helyen, feeder/fenekező) 15.200 g
Legnagyobb hal
Ifj. Gál Tamás (B11. helyen, tükörponty, 15.200 g)
Emléklap:
Maruzs Dominik Gábor (gyermek)
Dénes Ádám Attila (gyermek)
Pelyhe Péter (gyermek)
A következő fordulóra ingyenes részvételt nyert:
Murai Zsolt (E1. helyen)
Fogott halfajok (16) a gyakoriság sorrendjében: dévérkeszeg, ezüstkárász, küsz, ponty,
karikakeszeg, koi, bodorka, aranykárász, compó, balin, veresszárnyú, csíkos sügér (VI.),
volgai tok, fekete amur (VI.), csapó sügér, naphal
A versenyt végig erős szélben, ám napsütésben, de nem túl kedvező meteorológiai
körülmények között sikerült megtartani. A permofrontális hatás okán a pénteken még jó
taktikának tűnő nagypontyos taktika ismét nem volt nyerő, ellentétben a jó fehérhalfogásokkal. Itt megjegyzendő, hogy volt olyan versenyző, aki küszözéssel is szektor kettest
tudott elérni! Feltétlen megemlítendő az Élmény-tó ismét bizonyított halgazdagsága, ez a tény
újabb abszolút gyermekrekordot és egyben versenyrekordot is eredményezett...
A verseny a "Maconka Barátai" sorozat eddigi 8 versenyét tekintve a második legtöbb halat
hozta, az átlagfogás közepesnek mondható. Az eddigi legjobb gyermek eredmény született,
valamint a 2. legnagyobb hal és a 2. legjobb külföldi eredmény. Ezúttal 16 horgász mért 10 kg
feletti zsákmányt a versenyen.
A versenyről hamarosan egy külön cikkben is beszámolunk, ott fogjuk közölni a részletes
eredményeket és az összetett verseny állását is.
A sportszerű küzdelemhez, a szeles időben történő kitartáshoz és az elért eredményekhez
minden Horgászbarátunknak szívből gratulálunk!
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