Versenybeszámoló
III. Maconkai Majális Nemzetközi Kupa
(Maconka Barátai '15 Szuperkupa 2. forduló)
egyéni verseny, feeder (fenekező) és úszós szakág
Maconka, 1. sz., gáti nemzetközi versenypálya 0-700 m, Nyári kikötő (gyermekek: Élmény-tó)
2015. május 09. 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 200 m = C1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 310 m = D1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 400 m = E1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 480 m = F1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 590 m = G1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 700 m = G11. sz. rajthely (sekély víz)
Nyári kikötő homlokgáttól spiccig = H1-10. rajthely (mély/közepes víz)
Élmény-tó nyári kikötőtől keleti partszakaszon = 1-10. rajthely
Rajthelyek távolsága: 10 m
Induló versenyzők száma: 54 feeder/fenekező, 26 úszós + 10 gyermek
-ebből mérlegelt: 87 fő
Összfogás: 692.050 g
Átlagfogás: 7.955 g/mérlegelő versenyző
Szektoronkénti mérlegelt fogások:
A (feeder, 11 fő) 97.090 g
B (úszós, 09 fő) 87.560 g
C (feeder, 11 fő) 66.830 g
D (úszós, 09 fő) 55.600 g
E (úszós, 08 fő) 52.370 g
F (feeder, 11 fő) 59.680 g
G (feeder, 11 fő) 117.410 g
H (feeder, 10 fő) 57.310 g
Gyermekek (10 fő) 98.200 g
Eredmények a szektorgyőztesek összevetésében:
Feeder/fenekező kategória
I. Csampa György (A11. helyen) 1 pont, 22.910 g
II. Uhrik Péter (C7. helyen) 1 pont, 19.550 g
III. Szalay Gergő (G7. helyen) 1 pont, 19.370 g
4. Rostár András (H6. helyen) 1 pont, 14.370 g
5. Maldrik Péter (F11. helyen) 1 pont, 11.990 g
Úszós kategória
I. Kaszás Géza (B2. helyen) 1 pont, 13.550 g
II. Heizler Tamás (E1. helyen) 1 pont, 12.780 g
III. Kuborczik Tamás (D1. helyen) 1 pont, 11.720 g
Egyéb eredmények:
Gyermek
I. Bodzsár Norbert Márk 33.225 g
Új versenycsúcs!
II. Gyurcsák András 13.850 g
III. Hegedüs István Gábor 11.000 g
·/·

-2Legjobb külföldi versenyző:
I. Uhrik Péter (SK, C7. helyen, feeder) 19.550 g
Női:
I. Hegedüs Zsófia (G8. helyen, feeder) 10.100 g
Ifi:
I. Hegedüs Zsófia (G8. helyen, feeder) 10.100 g
Legnagyobb hal
Nagy György (A6. helyen, feeder, tőponty, 17.600 g)
Új versenycsúcs!
Emléklap:
Rátóti Richárd (gyermek)
Békési Kristóf (gyermek)
Dénes Ádám Attila (gyermek)
Oláh Norbert (gyermek)
Maruzs Dominik Gábor (gyermek)
André László (gyermek)
Szikora Rajmund Gábor (gyermek)
Különdíjak:
Csampa György, Kaszás Géza, Bodzsár Norbert Márk (ajándékcsomag, Forgó Péter
- Palócpeca.hu felajánlása)
Balázs Béla, Szalay Gergő (2-2 db strandbelépő-utalvány Bükkszékre, Zagyva
Kristóf felajánlása)
A következő fordulóra ingyenes részvételt nyert:
Kaba Péter
Fogott halfajok (17) a gyakoriság sorrendjében: dévérkeszeg, ezüstkárász,
karikakeszeg, ponty, koi, bodorka, küsz, veresszárnyú, aranykárász, compó, balin,
csíkos sügér, csapó sügér, fekete amur, jászkeszeg, szibériai tok, itáliai tok
A versenyt ezúttal ismét kedvező időjárási körülmények között, de már az ívási
időszakban sikerült megtartani, így a sekélyebb, illetve a partmenti részeken sokszor
érdemesebb volt horgászni. Igen kiegyensúlyozottak voltak az eredmények, így
sokszor csak pár dkg döntött a szektoron belüli sorrendről. Ismét több 10 kg-on felüli
ponty is kifogásra került, köztük a versenysorozatban eddig fogott legnagyobb!
Megemlítendők még a 4 kg körüli koi pontyok, a nagytestű ezüstkárászok, vagy
éppen egy szép jászkeszeg. Érdekes, hogy a 2 legeredményesebb szektor a gáton
ismét a mélyvízi A és a tőle legtávolabb elhelyezkedő sekélyvízi G szektor lett…
Az elért szép eredményekhez minden Horgászbarátunknak szívből gratulálunk és
ezúton is köszönjük a részvételt! Találkozzunk június 20-án a harmadik fordulóban,
egyben a patinás, ismét különdíjakat is felvonultató XVII. Tóparti Randevú - St.
Hubertus Nemzetközi Kupán is!
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