Versenybeszámoló
III. Maconkai Napsugár Nemzetközi Kupa
(Maconka Barátai '15 Szuperkupa 4. forduló)
egyéni verseny, feeder (fenekező) és úszós szakág
Maconka, 1. sz., gáti nemzetközi versenypálya 0-560 m, Nyári kikötő (gyermekek:
Élmény-tó)
2015. július 18. szombat 08:05-14:05, gyermekek 8:30-13:30
Szektor- és rajthelykiosztás:
gáti versenypálya 0 m = A1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 090 m = B1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 190 m = C1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 290 m = D1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 380 m = E1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 480 m = F1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 560 m = F8. sz. rajthely (sekély víz)
Nyári kikötő homlokgáttól spiccig = G1-10. rajthely (mély/közepes víz)
Élmény-tó a keleti partszakaszon a halőrháztól indítva = 1-8. rajthely
Rajthelyek távolsága: 10 m
Induló versenyzők száma: 40 feeder, 25 úszós + 8 gyermek
-ebből mérlegelt: 70 fő
Összfogás: 430.900 g
Átlagfogás: 6.156 g/mérlegelő versenyző
Szektoronkénti mérlegelt fogások:
A (úszós, 08 fő) 70.325 g
B (feeder, 09 fő) 27.000 g
C (feeder, 09 fő) 56.050 g
D (úszós, 09 fő) 65.750 g
E (feeder, 10 fő) 53.750 g
F (úszós, 08 fő) 55.575 g
G (feeder, 10 fő) 70.050 g
Gyermekek (7 fő) 32.400 g
Eredmények a szektorgyőztesek összevetésében:
Feeder/fenekező kategória
I. Valkó Tamás (E2. helyen) 1 pont, 14.075 g
II. Maldrik Péter (G4. helyen) 1 pont, 13.825 g
III. Jan Gazdik (C9. helyen) 1 pont, 12.175 g
4. Kurucz Dávid (B4. helyen) 1 pont, 6.775 g
Úszós kategória
I. Iflinger László (F8. helyen) 1 pont, 14.425 g
II. Jobbágy Roland (D9. helyen) 1 pont, 12.000 g
III. Édes László (A9. helyen) 1 pont, 11.600 g
Egyéb eredmények:
Gyermek kategória
I. Szikora Rajmond Gábor 11.300 g
II. Bodzsár Norbert Márk 8.250 g
III. Gyurgyák András 5.975 g
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-2Legjobb külföldi versenyző:
I. Jan Gazdik (SK, C9. helyen, feeder) 12.175 g
Női:
I. Klein Jenőné (G2. helyen, feeder) 7.025 g
Ifi:
I. Kindlik Ádám (F9. helyen, úszós) 9.150 g
Legnagyobb hal
Vincze Tamás (C2. helyen, feeder, tőponty, 8.300 g)
Emléklap:
Maruzs Dominik Gábor (gyermek)
Hegedüs István Gábor (gyermek)
Rátóti Richárd (gyermek)
Dénes Ádám Attila (gyermek)
Kisorsolt különdíjak:
2x2 db strandbelépő-utalvány Bükkszékre (Zagyva Kristóf felajánlása)
2x1 db gyümölcsbor
A következő fordulóra ingyenes részvételt nyert:
Szabó Adrián
Fogott halfajok (17) a gyakoriság sorrendjében: dévérkeszeg, ezüstkárász,
karikakeszeg, bodorka, ponty, koi, küsz, aranykárász, balin, veresszárnyú, compó,
fekete amur, csíkos sügér, csapó sügér, süllő, naphal, csuka
A versenyt ezúttal forró kánikulában (36 C), extrém időjárási és vízállási körülmények
között sikerült megtartani, s e helyzet nem meglepő módon a legjobban a pontyokat,
azon belül is a nagy pontyokat viselte meg, így több szektorban alig volt pontyfogás.
Ezért most különösen kiegyensúlyozottak voltak az eredmények, sokszor csak pár
dkg döntött a szektoron belüli sorrendről, egy-egy típusdévér akár 2-3 helyezési
számot is hozhatott - ám belőlük legalább 70 db kellett a győzelemhez...
A legeredményesebb szektorok most egyértelműen az úszósok és kivételként a
Nyári kikötői (feeder) pályaszakasz lettek.
Az elért szép eredményekhez, továbbá a forróságban való megjelenéshez és a
kitartáshoz minden Horgászbarátunknak szívből gratulálunk és ezúton is nagyon
köszönjük a részvételt! Találkozzunk augusztus 29-én az ötödik, idei utolsó
fordulóban, a III. Vízparti Varázslat Nemzetközi Kupán is és ünnepeljük együtt majd
az összetett győzteseket is!
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