Versenybeszámoló
V. MACONKAI MAJÁLIS NEMZETKÖZI KUPA
(Maconka Barátai ’17 Szuperkupa 2. forduló)
egyéni verseny, feeder és úszós szakág
Maconka, 1. sz., gáti nemzetközi versenypálya 0-700 m, Nyári kikötő, I. sziget bal és szigetbejáró,
gyermekek: Élmény-tó
2017. május 13. szombat 08:00-14:00, gyermekek 8:30-13:30
Szektor- és rajthelykiosztás:
gáti versenypálya -010 m = A1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 100 m = B1. sz. rajthely (mélyvíz)
gáti versenypálya 210 m = C1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 320 m = D1. sz. rajthely (közepes víz)
gáti versenypálya 400 m = E1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 480 m = F1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 590 m = G1. sz. rajthely (sekély víz)
gáti versenypálya 690 m = G11. sz. rajthely (sekély víz)
Nyári kikötő homlokgáttól spiccig = H1-11. rajthely (mély/közepes víz)
Szigetbejáró öböltől I. sziget bal 1. filagóriáig = I1-9. rajthely (közepes víz)
Élmény-tó Nyári kikötő felé számozva = GY1-8. rajthely
Rajthelyek távolsága 10 m
Induló versenyzők száma: 62 feeder, 25 úszós + 8 gyermek
-ebből mérlegelt: 82 fő
Összfogás: 988.990 g
Átlagfogás: 12.061 g/mérlegelő versenyző
Szektoronkénti mérlegelt fogások:
A (feeder, 10 fő) 112.050 g
B (feeder, 11 fő) 164.000 g
C (feeder, 11 fő) 74.530 g
D (úszós, 08 fő) 66.160 g
E (úszós, 08 fő) 52.260 g
F (feeder, 10 fő) 110.280 g
G (feeder, 10 fő) 75.900 g
H (feeder, 10 fő) 112.450 g
I (úszós, 09 fő) 167.600 g
GY (gyermek, 08 fő) 53.760 g
Eredmények a szektorgyőztesek összevetésében:
Feeder kategória
I. Valkó Tamás (B10. helyen) 1 pont, 68.350 g
II. Molnár János (A9. helyen) 1 pont, 39.250 g
III. Gál Tamás (H9. helyen) 1 pont, 33.500 g
4. Bíró István (F4. helyen) 1 pont, 23.720 g
5. Molcsán Balázs (C10. helyen) 1 pont, 22.220 g
6. Dávid Viktor (G2. helyen) 1 pont, 21.090 g
Úszós kategória
I. Lakatos Péter (I8. helyen) 1 pont, 32.200 g
II. Iflinger László (D6. helyen) 1 pont, 15.030 g
III. Takács János (E6. helyen) 1 pont, 8.420 g
Egyéb eredmények:
Gyermek
I. Hasznosi Dániel 16.400 g
II. Sütő Adrián 8.710 g
III. Angyal Ádám 7.400 g
Legjobb külföldi versenyző:
I. Gál Tamás (SK, H9. helyen, feeder) 33.500 g
·/·

-2Ifi:
I.Benei Zsolt (F6. helyen, feeder) 4.780 g
Legnagyobb hal
Sisa József (B2. helyen, tükörponty, 24.900 g)
Emléklap:
Szikora Rajmond Gábor (gyermek)
Gyurcsák András (gyermek)
Sütő Kevin (gyermek)
Rátóti Richárd (gyermek)
Major Márton (gyermek)
A következő fordulóra ingyenes részvételt nyert:
Nagy István (E4)
Fogott halfajok (17) a gyakoriság sorrendjében: dévérkeszeg, ezüstkárász, karikakeszeg, ponty, koi,
küsz, bodorka, compó, aranykárász, balin, veresszárnyú, fekete amur /VI./, törpeharcsa /VI./, csapó
sügér, volgai tok, laposkeszeg, naphal /VI./
A nagy örömünkre az első fordulót is meghaladó, jelentős létszámot felvonultató versenyt ezúttal
labilis időjárási körülmények között, egy képződő zivatarzóna peremén sikerült megtartani, de
szerencsére az eső, majd a jégeső megvárta a mérlegelés befejezését. A nagyponty-állomány
ismeretében ismét sokan kockáztatva a pontyhorgászatra fókuszáltak, s ez a taktika a pontyok
aktuális kapókedve okán most több helyen bejött a megszokottnál. Az I. szigeti szektor már
megszokottan jó fehérhal-fogásai ezt is tudták ellensúlyozni, mivel ott most is 30 kg feletti
eredménnyel lehetett nyerni az úszós szektorban. Figyelemre méltóak voltak még az Élmény-tó eddigi
legszebb compófogásai. A megszokott módon több 10 kg-on felüli ponty is kifogásra került, de a 24,90
kg-os óriási versenyrekord most "mindent vitt". A legeredményesebb szektor most az úszós I és a
feeder B szektor volt.
E verseny a "Maconka Barátai" sorozat eddigi 23 versenyét tekintve összsúlyban a 2. legtöbb halat és
a 2. legjobb átlagot hozta, egyben a 3. legjobb úszós eredményt, a legjobb külföldi eredményt és az
eddigi legnagyobb halat is. Kiemelendő, hogy 38 horgász mért 10 kg feletti zsákmányt a versenyen!
A versenyről 3 napon belül egy külön cikkben is beszámolunk, s ott közöltük majd a részletes
eredményeket is.
Az elért remek eredményekhez, a kitartáshoz minden Horgászbarátunknak szívből gratulálunk!
Találkozzunk legalább ekkora létszámban június 24-én a harmadik fordulóban, egyben a külön
díjazást is felvonultató XIX. Tóparti Randevú - St. Hubertus Nemzetközi Kupán!
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