VERSENYBESZÁMOLÓ
II. Maconkai Napsugár Nemzetközi Kupa
(Maconka Barátai '14 Szuperkupa 4. forduló)
egyéni verseny, feeder/fenekező és úszós szakág
Maconka, 1. sz., gáti nemzetközi versenypálya 0-520 m
(gyermekek: "Kis-Maconka" - előtározó)
2014. július 19. szombat 08:00-14:00, gyermekek 8:30-13:30
Szektor- és rajthelykiosztás:
gáti versenypálya 0 m = A1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 96 m = B1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 204 m = C1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 312 m = D1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 420 m = E1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 516 m = E9. sz. rajthely (sekély víz)
"Kis-Maconka" - előtározó a zsiliptől indítva a déli partszakaszon = 1-9. rajthely
Rajthelyek távolsága 12 m
Induló versenyzők száma: 26 feeder/fenekező, 17 úszós + 9 gyermek
-ebből mérlegelt: 52 fő
Összfogás: 458.110 g
Átlagfogás: 8.810 g/mérlegelő versenyző
Szektoronkénti mérlegelt fogások:
A (feeder/fenekező, 9 fő) 57.790 g
B (feeder/fenekező, 9 fő) 54.220 g
C (úszós, 8 fő) 122.890 g
D (úszós, 9 fő) 121.490 g
E (feeder/fenekező, 9 fő) 76.310 g
Gyermekek (9 fő) 25.410 g
Eredmények a szektorgyőztesek összevetésében:
Feeder/fenekező kategória
I. Gál Tamás ifj. (B8. helyen) 1 pont, 15.280 g
II. Nagy László (A6. helyen) 1 pont, 14.280 g
III. Rostár András (E5. helyen) 1 pont, 13.950 g
Úszós kategória
I. Török László (C8. helyen) 1 pont, 23.480 g
II. Zagyva Kristóf (D4. helyen) 1 pont, 20.250 g
III. Tóth Csaba (C5. helyen) 2 pont, 22.800 g
Egyéb eredmények:
Gyermek
I. Dénes Ádám Attila 6.200 g
II. Horváth Veronika 5.050 g
III. Pelyhe Péter 2.930 g
Legjobb külföldi versenyző:
I. Gál Tamás ifj. (SK, B8. helyen, feeder/fenekező) 15.280 g
·/·

-2Női:
I. Horváth Zoltánné (E1. helyen, feeder/fenekező) 5.200 g
Ifi:
I. Gál Tamás ifj. (B8. helyen, feeder/fenekező) 15.280 g
Legnagyobb hal
Nagy László (A6. helyen, tükörponty, 13.800 g)
Emléklap:
Bukovsky Ferenc (felnőtt külföldi)
Balázs Gergő (úszós ifjúsági)
Hegedüs Zsófia (gyermek)
Hegedüs István Gábor (gyermek)
Bedi Martin (gyermek)
Szikora Rajmund Gábor (gyermek)
Maruzs Dominik Gábor (gyermek)
Dénes Milán (gyermek)
A következő fordulóra ingyenes részvételt nyert:
Ducza Zsolt (B4. helyen)
Fogott halfajok (16) a gyakoriság sorrendjében: dévérkeszeg, ezüstkárász,
karikakeszeg, küsz, ponty, balin, bodorka, koi, compó, aranykárász, veresszárnyú,
amur, csapó sügér, csíkos sügér, harcsa, törpeharcsa (előtározó)
A verseny 30 °C feletti kánikulában került lebonyolításra. Az úszósok ismét
egyértelműen jobban teljesítettek, ráadásul döntően keszegzsákmánnyal. Az
előtározón a magas vízszint a jelek szerint más haljárást eredményezett, így a víz
megtréfálta a gyermek versenyzőket, így itt relatíve kevés fogás született a valós
halállományhoz viszonyítva. Nem volt kis teljesítmény a versenyzők helytállása az
aszaló napsütésben...
E verseny a "Maconka Barátai" sorozat eddigi 10 versenyét tekintve - meglepő
módon - a harmadik legjobb-, az idei sorozatban pedig a legjobb átlagfogást hozta.
Ezúttal 21 horgász mért 10 kg feletti zsákmányt a versenyen!
A kitartáshoz, a sportszerű küzdelemhez és az elért eredményekhez minden
Horgászbarátunknak szívből gratulálunk!
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