Walterland Masters és a Timár-mix - Csepel HE
(Beszámoló a versenyről)
A rangos nemzetközi versenyen, amely a Szeged Maty-éri evezőspályán került megrendezésre április 2021-én, egy 5 fős csapattal képviseltettük magunkat, Bagó László, Hipszki Róbert, Kassai Adrián, Ribli
jános, Varga László Csonti összetételű csapattal.
Az edzések tapasztalatai alapján egy olyan taktikára rendezkedtünk be, amely a pontyok egyeletlen
eloszlása és nem túl nagy száma miatt a 4-5 tagos minirakók távolságában fogható kisebb halakra épült.
Helytől függően ezek 3-5 dkg-os karikák, 5-10 dkg-os dévérek, 10 dkg-os kárászok, valamint egyéb
bónuszhalak voltak. Természetesen abban a helyzetben, ha túlságosan gyenge ez a technika, vagy a 13mes táv ad kimondottan sok halat, akkor alkalmazkodni kell a körülményekhez.
Az első forduló vegyes képet mutatott csapatunk számára. Bagó Laci az A-szektor szélső felét magasan
nyerte, közel 15 kg súllyal, amely zömében pontyokból állt. Esete jó példa volt arra, amikor el kell térni a
kijelölt taktikától. Hipszki Robi is hasonlóan teljesített, az egyik C-szektort nyerte 9480 gr. fogott súllyal,
kizárólag minirakós, 4 tagos horgászattal. Esetében a megbeszélt taktika megfelelőnek bizonyult.
Hasonlóan volt ez Kassai Adriánnál is, aki az egyik D-szektorban 3. helyezést ért el szintén minirakós
horgászattal, 8560 gr-os súllyal. Ribli Janinál nehezebbnek bizonyult a helyzet, a horgászat elején több
ponty is szákba került a közelében, így ő is beváltott a 13m-es távolságra. Egészen az utolsó óráig jól állt,
4-6. hely környékén szektorában, ám az utolsó órában nem sikerült elegendő halat találnia a hosszú boton,
a minirakót pedig már nem kezelte megfelelően. Így sajnos egy szektor 10-es eredménnyel zárta a
fordulót. Hasonló helyzetben volt Varga Laci is, a leghaltalanabb E-szektorban, ahol se a mini, se a hosszú
rakó nem működött határozottan jól. Nála is több nagytestű hal került szákba a szektorban, amely a rövid
bot feladását tette indokolttá, viszont a hosszabb távon nem sikerült megfelelően megoldania a
horgászatot, sajnálatos módon szákolás előtt elment egy, több mint 2kg-os pontya, amely értékes helyezést
jelenthetett volna. A rövid bot pedig már nála sem volt megfelelően kezelve, kockáztatnia kellett, így
sajnos egy 12. hellyel kellett megelégednie. Csapatunk a 6. helyen fordult a rangos 28 csapatos
mezőnyben, amellyel elégedettek voltunk a kétoldalú eredmények ellenére is.

Másnapra sokat változott a horgászat, pályaszinten mindenhol sok ponty és kárász jelent meg, így a rövid
botos horgászat nem tudott volna érvényesülni. Mind az öten közepes eredményeket értünk el, Bagó Laci
5., Hipszki Robi, Ribli Jani, Varga Laci 7., Kassai Adrián 8. lett szektorában. Csapatunk a 10. helyen
végzett, Bagó Laci 6 ponttal a 15. helyen végzett és díjazott lett.

Hasznos tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak a hosszú hétvége során, találtunk egy igen eredményes
taktikát, amely viszont csak az első fordulóban működött megfelelően. Fontos pontokat veszítettünk,
amelyet utólag a rossz helyzetfelismerés számlájára írhatunk. Több közös horgászat, nagyobb fegyelem,
és gördülékenyebb háttérmunka segítségével igyekszünk a továbbiakban javítani a hibáinkat, hogy a
szeptemberi klubcsapat országos bajnokságra maradéktalanul fel tudjunk készülni.

Országos Egyéni Horgász Bajnokság-Elődöntő 2013. május 02-05.
Hatvanhárom versenyző nevezett be a 2013-as Országos Egyéni Horgász Bajnokság ez évi
megmérettetésébe. Az elődöntő tétje, négy fordulós verseny a legjobb 36 továbbjutó közé kerülésért.
Az Országos Versenyhorgász Bizottság döntésének értelmében az elődöntő helyszínéül a balatonújlaki
Nyugati-övcsatorna szolgált. A korábbi években már több rangos versenynek is helyt adó pálya ezúttal
igazán kitett magáért. Halban gazdag fordulók, gyors horgászat jellemezte a négy napos rendezvényt. A
pálya fő hala a karika keszeg és a dévér volt, de nélkülözhetetlenek voltak a nagyobb méretű bónuszhalak
(ponty, kárász) megfogásai, a lehető legjobb szektor eredmények elérése érdekében.
A most szerzett pontokat mindenki viszi magával, hogy a döntőben szerzett pontokkal kialakulhasson a 16
fős válogatott keret. Gratulálunk mindenkinek, aki végig küzdötte a versenyt, a továbbjutókkal pedig
találkozunk a Velencei evezősön!
A továbbjutók névsora: (helyezési szám, súly)
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Varga József
Walter Tamás
Csillag László
Magyar Gábor
Nagy Benedek
Csomor Péter
Magyar Szilárd
Faragó Zoltán
Milkovics Péter
Nagy Sándor
Borda Zsolt
Pozsonyi Csaba
Erdei Attila
Ambrus Tibor
Bagó László
Varga Bálint
Csöregi Balázs
Újszászi Richárd

5,0; 81 930
9,0; 72 020
10,0; 80 930
10,0; 73 690
10,0; 72 240
11,0 75 050
13,0 65 240
14,0 74 960
14,0 67 450
14,0 61 220
14,0 57 370
14,5 72 340
15,0 66 410
16,0 72 410
16,0 69 400
17,0 62 060
19,0 64 410
19,0 58 940
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Faragó Róbert
19,0
Tóth László
19,0
Gyulai Ferenc
20,0
Bajcsi András
21,0
Dohány Péter
21,0
Heimann József
22,0
Szákovics Imre
22,0
Kovács Gergely
22,5
Holczinger Zoltán 23,0
Dienes Róbert
23,0
Vancsák Péter
24,0
Kosztolányi György 25,0
Magyar Balázs
25,0
Lőrincz Dénes
25,0
Gábor András
25,0
Mészáros Gyula
27,0
Erdődi András
29,0
Molnár László
30,5

57 930
56 850
53 780
60 370
58 840
56 320
50 020
66 830
57 450
48 990
49 730
55 120
53 860
53 420
51 950
57 490
51 860
48 220

Beszámoló a 2013. évi házi horgászversenyről
2013. május 18-án, szombaton rendezte meg egyesületünk, hagyományos házi horgászversenyét. Idén
először vezettük be a versenyre való jelentkezésre az előzetes regisztrációt. Így jobban lehetett tervezni a
horgászállások kialakításánál és gyorsabb lett a reggeli sorsolás is. Kora reggel ragyogó idővel és igen
szépszámú résztvevővel vette kezdetét a verseny. Évekre visszamenőleg a legnagyobb számú
versenyzővel zajlott le a verseny, amelyen az egyesület 57 tagja vett részt. A fogások mennyisége is
felülmúlta a megelőző évek eredményeit. Öt kategóriában adtunk ki díjakat. Kategóriánként 1-4
helyezettek tárgyjutalomban részesültek. Minden további horgász "öröm" díjat kapott.
A verseny végeredménye:
Férfi felnőtt kategória
1. KOVÁCS FERENC 5700 gr.
2. GARAI GÁBOR 3140 gr.
3. BÖLCSFÖLDI JÓZSEF 3060 gr.
4. FARKAS PÉTER 2860 gr.
Ifjúsági kategória
1. BALOGH KRISZTIÁN 2440 gr.
2. MAGYAR BALÁZS 1440 gr.
3. POGONYI MÁTYÁS 1380 gr.
Nyugdíjas kategória
1. ÚJVÁRI TAMÁS 2480 gr.
2. ETELE CSABA 1660 gr.
3. VARGA JÁNOS 1500 gr.
4. GYETKÓ JÁNOS 1300 gr.

Női kategória
1. FARKAS KEISER ERIKA 400 gr.
2. PEREDI PÉTERNÉ 100 gr.
3. CSÉPÁNYI BÁRDOS ANNA 5 gr.
Gyerek kategória
1. CSERNA ANTAL 1200 gr.
2. BÁLINT MARCELL 600 gr.
3. GHIDAN GELLÉRT 450 gr.
4. MAJOR MÁRK 200 gr.

Magyar Balázs beszámolója a 2013. május 4.-i Molnár-szigeti
versenyről
A versenyen a szektor 2-es helyet húztam. Remek, napos idő ígérkezett erre a napra. A versenypályán
ívtak a keszegek és a víz is folyt, ezért szépen jött a hal. 8 órakor kezdődött a verseny. A 10 perces etetés
után megfújták a dudát és kezdetét vette a viadal.
Az első 5 percben megjelentek a snecik és ezek vonzhatták be a balint. 20 perc után fogtam egy szép 3040 centi közötti példányt, nagyon örültem neki, szépen küzdött. Ezután nekiálltam keszegezni. Szépen
jöttek a bodorkák egymás után, 5 darab 30 és 60 deka közötti bodorkát sikerült fognom. A második óra
közepén megálltak a bodorkák, a keszegek kezdtek el jönni, de ők gyorsan elmentek. Belőlük fogtam
kettőt, egy 60 dekásat és egy picikét. Mellettem rakóval horgásztak és ez húzhatta el a halat. Az utolsó egy
órában sneciztem, ezekből is akadt horogra szép számmal.
Az első helyezett 7 kilót fogott, utána lévő 4 versenyző fél kilón belül volt. A harmadik helyet sikerült
megcsípnem. Már alig vártam az alkalmat, hogy versenyezhessek, nagyon boldog voltam, hogy
lehetőséghez jutottam. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a sok segítséget. Jövőre megtanulok
erősebben keszegezni, remélem, sikerül majd még fejlődnöm.

Beszámoló az RDHSZ 2013. évi Csapatbajnokságáról
Május 11-én rendezték meg hat csapat részvételével az RDHSZ csapatbajnokságát. A versenyen-egyedüli
egyesületként - a Csepel HE két csapattal is nevezett. A csapatok 8 főből álltak: 1 női, 1 U14, 1 U18, 1
U23 és 4 felnőtt. Egyesületünket az alábbi versenyzők képvisleték:
I. Csapat:
Csapatvezető: Gyulai Ferenc
Felnőtt: Gerendi Zsolt, Nedvesi János, Ribli János,
Szabó Szabolcs,
U23: Kassai Adrián
U18: Széles Ádám
U14: Cserna Antal
Női: Kocsis Kata

II. Csapat:
Csapatvezető: Lakatos Sándor
Felnőtt: Lakatos Sándor, Schindler
Schindler Tibor, Szecsei Balázs,
U23: Szilágyi Tamás
U18: Magyar Balázs
U14: Faluba Antal
Női: Kocsis Réka

Attila,

A korábbi években megszokott szerény fogásokkal ellentétben idén bíztatóak voltak az előjelek. Hetek óta
magas volt a Dunaág vízállása, valamint szokatlanul gyorsan is folyt a víz. A hirtelen jött nyári melegnek
köszönhetően a dévérek is befejezték ívásukat, így teljes volt a versenypálya halfaunája.
A kezdést követően többen már az első betolásra termetes dévért akaszottak, így szinte a teljes mezőny
kitartott a rakós botos horgászat mellett. Ez a technika olyan eredményesnek bizonyult, hogy még a
„snecifutamként” számon tartott U14-es mezőnyben is előtérbe kerültek a rakósok.
A gyors víz ellenére a megállított lapos úszónál eredményesebb volt a lassan vezetett dundi úszós
horgászat. A jobbak viszonylag ütemesen szákolták a 10-40 dekás karikákat és a 20-80 dekás dévéreket.
Nem is volt meglepő, hogy több szektorban 10 kg feletti fogás kellett a győzelemhez. A mérlegelés után
mindenki lázasan számolni kezdett, hogy kiderüljön melyik csapatnak sikerült a legkevesebb pontot
gyűjtenie.
Szoros versenyben az első helyet a Szigetszentmiklós HE szerezte meg a Molnársziget HE és Csepel I.
előtt. Őket kicsit lemaradva követte a Csepel II. a negyedik helyen.
Igazi örömpecában volt részünk, több fiatalabb csapattársunk is arról érdeklődött a forduló után, hogy
mikor lesz a következő verseny, amire jöhetnek. Reménykedjünk benne, hogy az idén tapasztalt halbőség
hosszú ideig kitart és újra népszerű lesz a csepeli versenypálya.

Széles Ádám beszámolója az RDHSZ 2013. évi egyéni bajnokságáról
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség a hagyományokhoz híven az idén is májusban, a csepeli csőhidi
pályán rendezte meg az egyéni bajnokságot eldöntő két fordulós versenyét. Én az ifjúsági kategóriában
indultam. A regisztrációt követően kisorsolták a délelőtti és délutáni helyeket is. Nekem ugyanazt a helyet
adta a sorsolás, így nem kellett átpakolnom a felszerelésemet a két forduló között. Mivel a pálya horgászat
szempontjából szeszélyesnek mondható, az élő csalik teljes palettájával készültem a versenyre (pinki,
csonti, szúnyog lárva, giliszta). Az időjárás délelőtt szélmentes, napsütéses volt. A versenyt rakós boton
kezdtem, mely az alapozó etetésre oda ugró néhány keszeg kifogása után már nem működött. Ezen a távon
eltűnt a hal, kapások nem voltak. Átváltottam a match botra, mely már jóval eredményesebbnek bizonyult.
A pontos etetésnek köszönhetően 15 db kispontyot sikerült fognom. Sajnos súlyuk 1,5 kg volt összesen,
ebből is látszik, milyen kicsik voltak. Félidő környékén sikerült akasztanom egy, kb 1kg-os pontyot, mely
közvetlenül a szákolás előtt megrázta magát és a horog kiakadt belőle. Ez nagyon bosszantó volt, és a
forduló végén derült ki, hogy az én 2,7 kg össz fogásomat 70 dkg-al az egyik versenyző túlszárnyalta.
A másodi forduló az ebédet követően délután 14-kor kezdődött. A rakós boton még kevesebb hal volt mint
délelőtt, így most is bent a mederben kellett a halat keresni. A kapások jóval ritkábbak voltak, minden
egyes halért meg kellett küzdeni. Csak folyamatos etetésnél lehetett halat fogni. Az időjárás elromlott, egy
kiadós zápor nehezítette a horgászatot. Az utolsó egy órában ismét jó idő volt. A délutáni taktikám (a
folyamatos etetés) bevált, a fordulót szektor elsőként, 2,8 kg hallal zártam. Azt, hogy milyen kevés hal
volt ebben a szektorban jól mutatja, hogy a szektor második 25 dkg halat fogott. A halaim zöme kis ponty,
és dévér keszeg volt. A napot fáradtan, de boldogan zártam, hiszen megnyertem az RHDSZ egyéni
ifjúsági bajnokságát.

Beszámoló a Csepel-Timár részvételéről a Sensas-Mahor kupáról
A Sensas-MAHOR kupát az idei évben is szegedi versenypályán rendezték meg. A hagyományokkal
ellentétben egyéni versenyként lett meghirdetve, de ezzel együtt csapatunk a Klub OB-ra történő
felkészülési lehetőségként tekintett a versenyre. Emiatt egységes taktikával és teljes létszámmal (Bagó
László, Hipszki Róbert, Kassai Adrián, Ribli János, Varga László) vettünk részt a megmérettetésen. A
pénteki edzést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy sem a rövid botos kishalazást, sem a hosszú
botos pontyozást nem szabad elhanyagolni. A rövid botos horgászat 5-6 tagos rakóst jelentett. Ebben a
távolságban nagyon változatos halfauna tartózkodott. A kisebb nagyobb dévérek és karikák mellett sok
kárász és egy-egy ponty is beugrott. Teljes hosszban horgászva kisebb-nagyobb pontyokat, kárászokat,
valamint törpeharcsákat lehetett fogni.
Sajnos ezen a versenyen nem voltak háttérembereink, így a versenyzőknek önállóan kellett dönteniük
arról, hogy egy adott helyzetben érdemes-e várni a nagyhalra, vagy szaporán gyűjteni kell a kicsiket. Ez
egy igen fontos taktikai kérdés, amely sok pontot jelenthet a mezőny közepén. Emiatt is szeretnénk, ha a
Klub OB-n mindenki mögött ülne egy segítő, aki figyeli a szektort és segít dönteni a legeredményesebben
alkalmazható módszerről.
A szombati sorsolás nem sikerült fényesen, Csonti, Lacika és Jani is az A szektor belső felére húzott. Az
első 4 helyre esélyük sem volt innen, mert míg a szektor szélén sorra szákolták a pontyokat, nekik csak a
kishalak jutottak, és azok sem a várt ütemben jöttek. Ez valószínű annak köszönhető, hogy ezen a
szakaszon nem horgászott senki az edzésen. Végül komoly küzdelemben Jani a 7. Csonti a 8. Laci pedig a
9. helyen végzett. Szerencsésebb volt Robi és Adrián, akik egyébként a csapatból a legjobban kezelik a
rövid botot. Mindketten a mezőny közepén ültek, Adrán 2. lett a szektorában, míg Robi 3. Robi végig
kitartott a rövid bot mellett, míg Adrián vegyes pecával érte el ezt a kiváló eredményt.
Vasárnap teljes szélcsend és perzselő napsütés fogadott minket. Szerencsére mindannyian a mezőny
közepére sorsoltunk, így nem kellett senkinek se attól tartania, hogy a rossz hely miatt nem lesz esélye jó
eredményre. A forduló elején lassan indult be a halfogás, pár pontyot akasztottak a versenyzők, valamint
minirakón lehetett húzni az apróságokat. Később mintegy futótűzként terjedt a pályán, hogy vízközt jól
lehet fogni a pontyokat. Dicséretes, hogy minden csapattársunk segítő nélkül is alkalmazkodott a
körülményekhez és méter körül eresztéket állított be. A vízközt táplálkozó halak érdeklődését folyamatos
csonti lövéssel lehetett felkelteni. Érdekes volt, hogy a csontira nem csak a vehemensen táplálkozó
pontyok, hanem a 20-30 dkg körüli karika keszegek is odaálltak. A módszer mindenhol működött, de
pálya különböző szakaszain eltérő volt a halbőség. A csapatszinten összegyűjtött 16 pont önmagáért
beszél (Adrián-2, Csonti-2, Jani-3, Laci-3, Robi-6), mindannyian rátaláltunk pontyokra. Adrián
teljesítményét külön ki kell emelni, aki 23990 gramm hallal lett második a szektorban 12 dkg-al
lemaradva Kökény Józsitól. Ha a mérlegeléskor is mellette állt volna a szerencse, akkor felállhatott volna
a dobogóra, de a megszerzett egyéni 6. helye így is kiemelkedő.

Beszámoló a 2013. évi Metzler kupáról
A hagyományokkal ellentétben idén nem ősszel, hanem június 9-én rendezték meg a Metzler kupát. A
szervezők abban reménykedtek, hogy a nyár eleji időpontban sok hal lesz a pályán, azonban a rekordokat
döntő dunai árhullám keresztbe tett a számításoknak. A magas vízállás miatt nem engedtek vizet a RSDbe, így teljesen álló víz fogadta a versenyzőket.A versenyen a Csepel HE az alábbi összeállítású csapattal
indult: Hipszki Róbert, Merényi Botond, Ribli János, Varga László, Vágó Árpád. A rutinos versenyzők
viszonylag távoli (35-50m) matchbotozásra készültek, reménykedve abban, hogy a mederben sikerül
elcsípni pár nagytestű dévért vagy kisebb pontyot. Ez a módszer működött is azoknál, akik pontosan meg
tudták horgászni ezt a távolságot. Némiképp meglepő volt emellett, hogy egyes helyeken rakós bottal is
lehetett szép halakat akasztani.
A sűrű nádas miatt nem nagyon láttuk az ellenfeleket, de a hírek arról szóltak, hogy minden szákolós hal
aranyat ér. A jellemző halak a kisebb -nagyobb dévérek, bodorkák voltak, valamint sok kisponty is
fogható volt a pályán. Az izgalmas mérlegelés a következőképpen alakult csapatunk számára. Az A
szektorban Ribli Jani a belső szélső helyet húzta, ahonnan 2480 gr. hallal a 4. helyet szerezte meg. A B
szektorban Hipszki Robi ült, aki 1900 grammal harmadik lett A C-ben Botond sajnos se meccsen, se
rakón nem találta meg a halakat, így csak az 5. helyet tudta megszerezni. A D szektorban Vágó Árpád
nagyszerűen rajtolt, de sajnos több nagy hala is elment fárasztás közben, így be kellett érnie a 3. hellyel.
(2370 gr.) A legnagyobb halát azért vesztette el, mert egy evezős a fárasztás közben haladt el a zsinór
fölött és a lapátjával belecsapott. Sajnálatos, hogy a többi versenypályával (Velence, Szeged) ellentétben
itt nem sikerült megegyezni az evezősökkel a pálya használatáról. Az E szektorban voltunk a
legeredményesebbek, ott Varga Laci a 2. helyet szerezte meg, 2510 grammal. Zsákmányát főleg
kispontyok alkották. Összesítésben így a harmadik helyen végeztünk és folytatva a hagyományokat, idén
is felálltunk a dobogóra!

Cserna Antal beszámolója a 2013. évi Timármix-Exner-Mahor
kupáról
A verseny július 07-ére, vasárnapra volt kiírva. A helyszín a Velencei-tó, sukorói evezős pálya 400m utáni
szakasza. Mi apával már szombaton lementünk edzeni, mert én még soha nem voltam ezen a pályán. Itt
megismerkedtem a többi fiatal versenytársammal, akik szintén U14-es kategóriába tartoznak, ahogy én is.
Az edzésen egymás után jöttek a kisebb-nagyobb keszegek és még egy kisponty is beugrott, de ekkor még
nem gondoltam, hogy mennyi gondot jelenthetnek később a küszök. A horgászat után megszálltunk egy
közeli horgásztanyán, ahol szintén megismerkedtem sok jó és tapasztalt felnőtt horgásszal is. Még itt a
szálláson előkészítettük és bekevertük a másnapra szükséges horgászföldet és etetőanyagot. Nem sokat
aludtunk, de mégis kipihenten ébredtünk.
Eljött a verseny napja, a parkolóban átvettük az előre megrendelt élő anyagot és ezt hűvös helyre téve
vártuk a sorsolást. Ez egy kicsit elhúzódott, mivel a verseny két fordulós és a délelőtti - délutáni helyeket
egyszerre húztuk. A kihúzott két számmal indultam a verseny helyszínére. Úgy siettem, hogy még a
pulóverem és a fényképezőgépemet is a helyszínen felejtettem, amik szerencsére utólag meglettek. Ezúton
is nagyon szépen köszönöm a Szervezőknek, akik megtalálták és visszaadták őket!
Dudaszóval kezdődött a verseny, az etetőanyagot dobással juttattam el a rakótávra, ami földes szúnyoggal
összekevert etetőanyagból gyúrt, 10 gombócot jelentett. Az etetés után már megjelentek az első halak,
amik dévérek és karika keszegek voltak. Annyira koncentráltam, hogy nem tudtam, a többiek fogják-e a

halakat vagy sem. Apa nyugtatott, hogy azzal foglalkozzam, amit csinálok, mert az nem rossz. De az első
forduló felétől úgy megleptek a küszök, hogy már a fenékről is azt húztam. Mivel rakós bottal horgásztam,
ez nem volt előnyös. Ekkor megpróbáltam a küszöző botjaimmal megfogni őket, de olyan sokan és
annyira aprók voltak, hogy üresek lettek a bevágások. Így végül maradtam a rakós botnál, amivel bentről a
nagyobb küszöket tudtam megfogni. A módszer nem volt eredménytelen, mert az első fordulót szektor
kettessel zártam.
Ezután jött az ebédszünet és a költözés a második fordulóhoz. Szerencsére nem kellett messzire mennem.
Volt limit ellenőrzés is, ami rendben zajlott, ahogy az első forduló előtt is.
Végre megszólalt a második forduló etetését jelző duda. A sok küsz miatt az etetőgombócokat
agyonpréselve, vizes kézzel összenyomva kizárólag kupakkal tettem be a meghorgászott helyre. Az etetés
után ismét jól fogtam a keszegeket a küszök ellenére. Az idő nagyon jó volt, viszont napernyőt nem
használtam, mert zavart volna. A csali legfőképpen szúnyog lárva volt, megtűzve 1-2 pinkivel. A küszök a
második forduló közepétől ismét bezavartak, de egy kitartó szemes etetés mellett sikerült egy
bónuszpontyot akasztanom, aminek végül a szektor hármas eredményemet is köszönhetem.
A verseny végén kiderült, hogy négyen is 5 pontot értünk el, ezért a fogott súlyok alapján döntötték el a
helyezéseket. Én végül a harmadik helyezést értem el az 5570 grammal, aminek így is nagyon örülök,
hiszen életemben először jártam ezen a pályán. Ezúton gratulálok a többi horgásztársaimnak is az elért
eredményeikért! Örülök, hogy velük versenyezhettem és remélem, hogy még sok ilyen szép élményben
lesz részünk! Köszönettel: Cserna Antal Toncsi.

Az U23 magyar válogatott megvédte a VB címét
Az U23 magyar válogatott (5-ből 3 Csepel HE taggal) megvédte a VB címét a Franciaországban rendezett
világbajnokságon. Így Hipszki Robi, Bagó Laci és Varga Laci már kétszeres világbajnokok! A CSAPAT
tagjai: Bagó László, Herczeg Dániel, Hipszki Róbert, Kaló Zoltán és Varga László, a Kapitány: Timár
Szabolcs.
Hipszki Robi beszámolója a versenyről:
A címvédő U23-as válogatott a tavalyi évet követően idén is megnyerte a világbajnokságot! A csapat egy
személyi különbséggel a tavalyival azonos volt, ezúttal Timár Szabolcs vezetésével.
Hipszki Robi egyéniben a 4. helyen végzett, 5 pontot horgászva (3-2, 20 fős szektorok), egy ponttal
lecsúszva a dobogóról, Varga Laci pedig 7. lett (4-3. szektorhelyezésekkel) a tavalyi eredményéhez
hasonlóan.
Ez ez eredmény azért is fantasztikus, mert nem nagyon volt még példa sportágunkban címvédésre.

Kicsi, mindösszesen 9 fős stábunk 2000km-re utazott az Atlanti-óceántól 30km-re lévő Vilaine folyón
található pályára, amelyet egy igen nehéz és küzdős edzés után sikerült megfejteni.
A horgászatról röviden annyit, hogy slideres technikával kellett 4.5-5m-es eresztéket keresve, rendkívül
pontos horgászattal minél több 20-30 dekás dévérkeszeget fogni. A pályán a hírhedt tengeri hal, a mulett
is jelen volt, amellyel nem sokat találkoztunk a versenyen, ellentétben más csapatokkal, de végül
szerencsére nem hiányoztak. Köszönet minden támogatónknak és barátunknak, akik lehetővé tették ennek
a remek eredménynek az elérését.

Beszámolók és értékelés a 2013. évi Utánpótlás Országos Egyéni
Horgász Bajnokságról
Széles Ádám beszámolója az U18-as kategóriájáról:
A magyar bajnokságot 2013. augusztus 9.-11. között rendezték meg Győrben, a Holt-Marcal partján. Ez a
pálya először adott otthont országos bajnokságnak. A versenyt megelőzően már augusztus 6.-án
leutaztunk Győrbe, hogy három napos edzéssel felmérjük a pálya adottságait. Az első edzés nap
próbáltunk keszeget és törpeharcsát fogni, melyet egyenlő arányban sikerült akasztanunk. A második
edzésnap a törpe harcsa fogást próbáltuk ki. Rakós botot, illetve 6 méteres spicc botot próbáltunk, azt
néztük, melyikkel lehet gyorsabban fogni a halakat. A harmadik edzés nap keszegeztünk, de
egyértelműen látszott, hogy a versenyen a törpe harcsáé lesz a főszerep.
A versenyen az U18-as indulókat két szektorra osztották. A reggeli sorsolás után elfoglaltuk a kijelölt
helyeket. A felkészülést követően a tízperces etetés során az alapozó etetést közel 30 gombóccal
végeztem. Mini rakóssal kezdtem, de fél óra után 6 méteres spicc bottal gyorsabban tudtam fogni a törpe
harcsákat. A három órás verseny után 7,7 kg súllyal szektor 2.-es eredményt értem el, mellyel az első nap
után a harmadik helyen álltam.
A második nap hasonlóan kezdem, mint az első nap, vágott gilisztával dúsítottam az etető anyagot. Ez
meghozta az eredményt, mert a nap végén 8,7 kg fogással szektor 1.-est csináltam. Összesítésben azonos
pontszámmal, de rosszabb súlyeredménnyel a második helyre kerültem.
A harmadik nap reggeli sorsolásán többen nagy izgalommal tekintettünk az előttünk lévő napra, mert
négyen is esélyesek voltunk a bajnoki cím megnyerésére. Mérges Máté állt ekkor az első helyen. Vele egy
szektorba sorsoltak, így valószínű volt, hogy jó horgászattal, kettőnk között fog eldőlni a verseny. A
verseny harmadik napján mindent beleadtam, a gyorsaságé volt a főszerep. A három órás verseny során

nem is ittam, mert úgy gondoltam azzal is időt veszíthetek. Nagy tempóban, a 6 méteres spicc bottal
húztam a törpe harcsákat. A halak tüskéi több helyen felsértették a kezemet, de ilyenkor nem törődtem
ezekkel. A verseny végén a mérlegelés előtt már tudtuk, hogy Máté és köztem dőlt el a verseny, de a
mérlegelés fogja megmutatni a végeredményt.
A mérlegelésnél 9,4 kg-al végeztem, (az átlag súlyuk 4,5 dkg volt) közel 70 dekával megelőztem a Mátét,
így megnyertem a magyar bajnoki címet.

Cserna Antal beszámolója az U14-es kategóriájáról:
Az idén úgy döntöttünk apával és az egyesülettel, hogy belevágok az országos bajnokságba. Most Győr
városában, a Holt-Marcalon került megrendezésre egy fás, nádasos, barátságos környezetben. A bajnokság
három nap, három fordulóból állt, plusz a verseny előtti kötelező edzésből. Az edzéseket már napokkal
korábban megkezdtem, hogy minden lehetőséget kipróbálhassak.
Tudomásomra jutott, hogy nagy mennyiségű törpeharcsa található a vízben, ami végül be is
bizonyosodott. Úgy gondoltam, hogy a törpeharcsa gyakorlás nélkül is könnyen fogható, ezért első sorban
arra törekedtem, hogy az edzéseket más halak kifogására, a keszegek keresésére fordítsam. Ebben nagyon
sokat segített a Parádi horgászföld forgalmazója, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani! Tőle

különböző színű és minőségű löszt kaptam kipróbálásra, ami később bevált. De az egyik napot végül
törpeharcsa fogására használtam fel.
Egy nem kapkodós rakós-botos horgászattal 6100 grammot sikerült fognom, amíg a keszegezéssel csak
4500 grammig jutottam el. Ez azt sugallta, hogy a keszegezést csak menekülő útként használjam.
Spiccbottól a rakós boton át egészen a match botig mindent kipróbáltam és rájöttem, hogy ehhez a
pályához a spiccbot tökéletesen elég. De én ennek ellenére úgy gondoltam, hogy rakós bottal sokkal több
lehetőségem adódik a feltámadó szélben és az esetlegesen beugró bónuszhalakkal szemben. Az edzések
lezajlottak és eljött a verseny első napja.
Nagyon meleg volt. Szerencsére a szervezőknek sikerült elintézni, hogy korábban kezdjük el a versenyt a
hőség miatt.
Sorsolás után kimentünk a kihúzott helyekre. Ekkor már tudtam, hogy ezen a helyen törpeharcsára fogok
horgászni. Így is lett. A Gyulai Ferenc-féle like-keszeges etetőanyag kiváló törpeharcsára is, ezért ezt
használtam. Az első fordulót 6070 grammal, szektor kettessel zártam.
A 2. fordulót egy viharos éjszakával és egy borús reggellel kezdtük. Az időjárás-előrejelzés miatt a
verseny kezdete egy órával későbbre tevődött. A kihúzott helyen erős szél és kisebb hullámok fogadtak
minket, amik szemből érkeztek. Ilyen szélben jól szokott enni a dévér, így hát ezzel próbálkoztam. A
mozgó víz miatt az alapozást csak kupakkal végeztem, hogy ha el is indul, egy irányba menjen el. Később
felváltva dobtam a szúnyoggal kevert löszös földet és az etetőanyagot. Ez annyira bevált, hogy minimális
törpeharcsa mellet kizárólag dévérek jöttek. A verseny végére 6800 gramm halat fogtam, ami elég volt a
szektor győzelemhez. Itt még jól álltam, három ponttal, a 2. helyről vártam a következő, egyben utolsó
napot.
Aztán eljött a 3. forduló és én kihúztam a pálya talán egyik legnehezebb helyét. Többen örültek neki, mert
úgy gondolták, hogy ha ezt a feladatot megoldom, akkor ők csináltak valamit rosszul. A helyről annyit
érdemes még tudni, hogy kb. 10 méterre, balra tőlem egy tökleveles, horgászattól elzárt terület
(rezervátum) van, nagyon óvatos halakkal. A horgászhely pedig körbevéve fákkal, ami órákon keresztül
árnyékot vet a vízre. Amennyire én láttam, a teljes vízfelületen a legárnyékosabb hely ez volt. A verseny
első órájában, amíg besütött a nap, addig sikerült a halaim nagy részét begyűjtenem. Utána már csak a
különböző finomításokkal, állandó eresztékállításokkal és sűrű szentségeléssel sikerült a maradék
apróságot is összeszednem hozzá. A verseny végére sokat tanultam a kialakult helyzetből és a következő
versenyeimre ezekből már felkészülve érkezem. Az ilyen a helyeken úgy lefinomítok, hogy a
legvékonyabb előkére horgot sem teszek fel! A viccet félre téve: most már rájöttem, hogy árnyékos helyen
hogyan kell majd a későbbiekben horgásznom. Ezen a fordulón csúnyán elcsúsztam, a 8 fős szektorból
szektor hetest csináltam 3440 grammal. Az összesítésben végül 10 pontom lett, ami az 5. helyhez volt
elég. Az egyetlen vigaszom, hogy a válogatott keretbe beválasztottak. Ez új erőt ad és továbbra is azon
leszek, hogy maximálisan megfeleljek az elvárásoknak!
Gratulálok minden horgásztársamnak! Szerintem egy nagyon jó, izgalmas és szoros verseny volt, nagyon
várom már a következőt!

Kassai Adrián beszámolója az U23-es kategóriájáról:
Az idei Magyar Bajnokság Győrben került megrendezésre, a Holt-Marcalon.
A víz többé kevésbé törpeharcsás volt, de megtalálhatóak voltak benne más halfajok is, így például a
dévérkeszeg és a ponty. Az edzések egész jól mentek, fogtuk a halat, zömében törpeharcsát és apró
karikákat, eközben pedig mindig rá-rá próbáltunk a dévérkeszegre, amiből jött is egy néhány, de csak
nagyon lassan és óvatosan. Próbálkoztunk a törpeharcsázás gyorsításával és csak keszegezéssel is, de
érdemi különbséget nem lehetett tapasztalni.
A verseny első napjára egy inkább a keszegek számára megfelelő etetőanyagot kevertünk és földes
szúnyogot, sorsolás után a 10-es rajtszámra kerültem, ahonnan nagy küzdelem árán sikerült egy szektor
kettest csinálnom, 2 kilóval lemaradva Herczeg Danitól.
A második nap újból egy keszeges etetőanyaggal ültem le horgászni, bízva a dévérek megjelenésében,
hiszen az első nap utolsó 10 percében már 8 darabot sikerült zsákmányolnom, ami közel 2 kiló halat
jelentett, de a dévérek ebben a fordulóban sem jelentkeztek túl nagy számban. Így 11.800 grammal a
szektorban 3. helyen végeztem, 60dekára Danitól lemaradva és 1 kiló 20-al Zolitól.
5 ponttal vágtam neki a 3. utolsó napnak, bízva a jó eredményben és egy esetleges szektorbeli jó
szereplésnek, ám a dévérek a harmadik nap is cserben hagytak, így egy újabb szektor 3-al zártam a
Magyar Bajnokság záró fordulóját Hipszki Robi és Merényi Boti mögött.
A horgászat egy 6m-es spiccbotos horgászat volt, de ez sokszor lassúnak bizonyult, ilyenkor muszáj volt a
rakót felvenni és bentebb keresni a törpeharcsákat. Végül az 5. helyen zártam a bajnokságot.

Ribli János értékelése az utánpótlás 2013. évi Országos Egyéni Horgász Bajnokságáról:
A versenypálya egy viszonylag új helyszínnek tekinthető, mivel megyei szintű versenyeken kívül egyéb
rangos rendezvénynek még nem adott otthont. Ennek megfelelően a rajthelyek kialakítása a helyi
egyesületek igyekezetei ellenére sem voltak kielégítőek, egyelőre nincs egyenletesen 10m távolság a
rajthelyek között, sok fa és nád akadályozza a horgászatot, valamint a nemzetközi szabályzattal
ellentétben teljesen beláthatatlan a pálya, mivel konkrétan nádlukakból történt a horgászat. Ezen a téren
komoly munkálatok várnak a helyiekre, amennyiben a továbbiakban szeretnék országos szintű versenyek
megrendezése céljából használni a versenypályát. A halfauna is megosztotta a nevezőket, mivel a pálya
első számú fő hala egyértelműen az átlag 4-5dkg-os törpeharcsa. Mellettük jelentősebb mennyiségű
keszegállomány is van a tóban, azonban versenyzési szempontból elhanyagolható ez a törpék mellett. A
rendkívül meleg edzéshét után három fordulóban mérkőztek meg egymással a versenyzők. Egyesületünk
fiatal horgászai a "szokásos" menetrend szerint idén is remekül szerepeltek.
Széles Ádám a tavalyi bronzérme után idén megnyerte az U18-asok versenyét.
Merényi Botond az U23-as kategória bajnoka lett.
Hipszki Róbert pedig már harmadik U23-as bajnoki bronzérmét szerezte meg a hétvége során.
Továbbá Kassai Adrián és Cserna Antal is válogatott kerettagok lettek kategóriájukban.
Sok sikert ifjú versenyzőinknek a 2014-es hollandiai világbajnokságra, ahonnét kívánjuk, hogy
aranyéremmel a nyakban térjenek haza!

A 2013. évi Klub OB végeredménye:
1. Perfect Timár Mix 59 pont
2. MMX-Paks 104 pont
3. Tubertini-Maros Mix Team 117 pont
4. WalterLand-Sensas Team 118 pont
5. Matchfishing Szarvas 121 pont
6. Nagybudapest -É.és I. 126 pont
7. Nevis-Exner 128,5 pont
8. MILO Team 128,5 pont
9. Timár-Mix Csepel 131 pont
10. Szolnok-FILM Kft.132 pont
11.Timár Mix Lajosmizse 148 pont
12.Nádorvárosi HE.15 pont
13.Timár-Mix Békéscsaba 160 pont
14.Kék-Dunai HE 163 pont
15.Timár-Mix 001 168,5 pont
16. Kis-Sügér HE 198 pont
17. szegedi HOHE 203 pont
18. Visontai Hőerőmű 204,5 pont

Beszámoló a 26. Rendőr Horgász Európa Bajnokságról
Idén 26. alkalommal, szeptember 8-15. között került megrendezésre az EPFC (European Police Fishing
Commite) által szervezett Rendőrhorgász Európa Bajnokság. Ennek helyszíne a németországi Obenburg
alatti Majna szakasz, valamint a Niedernberg település mellett található Silber-See és Hotel-See tavak
voltak. A versenyre 5 fős - a Horgászatot Kedvelők Ligája (HOKEDLI) Rendőr Horgász Egyesület
tagjaiból álló - válogatott utazott, valamint egy fő segítő.

A rendőr válogatott csapatkapitánya és versenyzőjeként immár 3. alkalommal vettem részt ezen a
megmérettetésen a Csepeli Horgászegyesület versenyzőjeként. A verseny színvonalát jellemzi, hogy 7
ország (Németország, Belgium, Olaszország, Anglia, Írország, Hollandia és Magyarország) 23 csapata,
azaz összesen 115 fő részvételével került megrendezésre. A versenyzőknek a felkészülésre négy nap állt
rendelkezésre, ezt nehezítette, az esős, szeles időjárás, valamint az, hogy négy nap alatt három különböző
vízre kellett taktikát kidolgozni. A Majnán gébeket, valamint 10-30 dekás bodorkákat és egy-egy
jászkeszeget, leánykoncét lehetett fogni. A két tóban óriási dévérek élnek, de belőlük az edzésnapokon
csak két darabot sikerült fognunk, továbbá, egy-egy 4-5 kiló körüli amúrt, sajnos ezen utóbbi faj nem
számított az értékelésbe. A nagytestű halak mellett a bodorka és a sügér volt jellemző a tavakban. Úgy
tűnt, vagy kockáztatni kell a nagyobb halakra, vagy szisztematikusan az apróbb halakra kell horgászni. A
versenyen végül is ezen utóbbi taktika bizonyult kifizetődőnek. Az első napon csapatunk a nemzetek közt
56,5 ponttal a hatodik helyen állt, 5 ponttal lemaradva a dobogóról, melynek képzeletbeli első helyét
ekkor az angol csapat foglalta el. Másnap a kialakított taktikát alkalmazva szinte minden szektorban
sikerült javítanunk az eredményen, és 30 körüli pontot szerezve több szektorban is megelőztük az összes
nemzeti csapatot. Ekkor már érződött, hogy a csapat dobogós helyen végzett, azonban az aranyéremre
ekkor még senki sem mert gondolni.
A zárófogadáson aztán óriási ováció közepette kiderült, hogy 2013. év Rendőr Horgász Európa Bajnokság
nyertese Magyarország csapat lett, megelőzve az angol és az ír csapatatot. Óriási volt az öröm, hiszen ez a
magyar rendőr horgászsport első ilyen jellegű nemzetközi eredménye, mely reményeik szerint nagyban
hozzájárul majd a 2015-ös EB rendezési jogának elnyeréséhez. Egyéniben Horváth Béla szerepelt a
legjobban a csapat tagjai közül, ő az előkelő 7. helyezést szerezte meg a 115 versenyző közül. A feltételek
megteremtésében igen nagy szerepük volt a támogatóinknak, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Közülük kiemelve a Csepeli Horgászegyesületet, a HOKEDLI RHE-t, a Tímár Mix, Mosella Hungária, és
a Bait Factory szponzorainkat. Az út, amíg idáig eljutottam hosszú és rögös volt, sokat kellet azért tenni,
hogy megfelelő támogatottsággal és háttérrel magabiztosan tudjunk neki vágni Európának és ennek a
versenynek. Szerencsés embernek tartom magam, mert mindig sikerült olyan támogatókat szereznünk,
akik láttak bennünk fantáziát, és érdemesnek tartották ezt a csapatot arra, hogy felszereléssel, csalival,
etetőanyaggal, anyagiakkal támogassák és hittek a sikerünkben.
A HOKEDLI által szervezett versenysorozatban 2012. évet követően 2013-ban is sikerült az egyéni első
helyezést elnyernem, ezzel biztosítva a 2014 évi Rendőr EB-n történő részvételt is. A Csepeli
Horgászegyesület már három éve támogat töretlenül ezen a versenyen, ezt szeretném megköszönni, bízva
abban, hogy 2014-ben a Belgiumban megrendezésre kerülő Rendőr Horgász Európa Bajnokságon ismét az
egyesület támogatását élvezhetem és egy hasonlóan jó eredményről tudok majd számot adni.
A csapat tagjai, illetve a szervező balról-jobbra haladva:
Christian Spangenberg, dr. Fúrkó Kálmán, Tímár Károly, Lakatos Sándor, Donkó Rajmund, Horváth Béla,
és Sári János segítő-tréner.

BESZÁMOLÓ A CSHE VERSENYZŐI ÉVADZÁRÓJÁRÓL
Október 19-én, szombaton megrendeztük a versenyzői évadzárót az Aranypikkely horgásztavon. 13
versenyző jelezte részvételi szándékát, emiatt 2 szektorra osztottuk a mezőnyt. A várakozásoknak
megfelelően az A szektor széle volt a legerősebb, Gerendi Zsolt rakós bottal 26090 gramm halat fogott
vegyesen pontyból és dévérből. Mellette Hipszki Robi meccsbottal próbálta tartani a lépést és 21550
grammal megszerezte a szektor 2-est. A többi helyen szinte csak meccsel lehetett eredményt elérni. A B
szektort Gyulai Feri nyerte 11510 grammal, a második pedig az U14-es Cserna Antal lett 7770 g hallal.
A Csepel HE külön köszöni az Aranypikkely horgásztó tulajdonosának, hogy lehetővé tette az évadzáró
versenyünk megrendezését.
Részletes eredmények:
A szektor:
1. Gerendi Zsolt 26090 g
2. Hipszki Róbert 21550 g
3. Ribli János 9180 g
4. Kassai Adrián 4930 g
5,5. Szilágyi Balázs 0 g
5,5. Fekete Viktor 0 g
B szektor
1. Gyulai Ferenc 11510 g
2. Cserna Antal 7770 g
3. Merényi Botond 1150 g
4. Schindler Tibor 620 g
6. Kassai János 0 g
6. Ladányi István 0 g
6. Magyar Balázs 0 g
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