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Tervezett versenyeink:
Időpont
Április
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Verseny
Tubertini MAHOR kupa
TOP-Mix MAHOR kupa
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Feeder Klubcsapat OB
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Július
Július
Június

RDHSZ Szövetségi csapatbajnokság
RDHSZ Egyesületi csapatbajnokság
RDHSZ Feeder csapatbajnokság
Országos Egyéni Horgász bajnokság
(elődöntő)
Utánpótlás (U14, U18, U23) OB
Timár-Exner-MAHOR kupa
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Pergető OB
Csepel HE versenyzői évadzáró verseny
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Szeged, Matyér
Balatonújlak, Nyugati
övcsatorna
Balatonújlak, Nyugati
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Budapest, Csepel
Budapest, Csepel
Szolnok
Győr
Velencei-tó
Kunhegyes
5 helyszín
később kijelölendő

Az idei évben a hagyományos úszós versenyek mellett a feeder és pergető szakágakban
is aktívan képviselik versenyzőink egyesületünket.
Az itt felsorolt versenyeken túl a Magyar Horgász szuperkupa több állomásán is részt
vesznek a versenycsapatok tagjai.
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Együttműködés az ifjúsági bizottsággal:
Az utánpótlás támogatása kiemelt célja a bizottságnak. Fontos, hogy megtartsuk a Csepel
HE hazai versenysportban elfoglalt utánpótlás nevelő szerepét. Rendszeres részvétel az
ifjúsági szakkörökön.
A versenyzés alapjainak elsajátításához szükséges eszközök biztosítása a szakkör résztvevői
számára. Közös bemutató horgászatok szervezése. Részvétel a horgásztáborban.

Tervezett egyesületi rendezvények:
Rendezőként részvétel a Csepel HE háziversenyén.
Részvétel az egyesületi környezetvédelmi napon.

Támogatások

A versenyzők támogatását az alábbiak szerint szervezzük meg. Az alanyi jogon járó
támogatással szemben hangsúlyosabbak lesznek a teljesítményt elismerő jutalmak, hiszen
egy-egy jó eredmény viszi messzire egyesületünk hírnevét. Ezzel összhangban a támogatás
elnyeréséhez a versenyzőnek viselnie kell a Csepel HE címerét a ruházatán.
A támogatás további feltétele egy színvonalas, fényképpel illusztrált beszámoló írása az
eseményről, amely megjelenik az egyesület honlapján.
Tagdíjtámogatást az első pontban felsorolt versenyzők kaphatnak.
RDHSZ versenyek:
Az egyesületet képviselő versenyzők részesülnek támogatásban.
Rangos nyílt országos versenyek (MAHOR szuperkupa sorozat állomásai):
Egyéni vagy csapat díjazás esetén a nevezési díj része vagy egésze (helyezéstől függően).
Országos Bajnokság:
Felnőtt OB elődöntő: Nevezési díj döntőbe jutás esetén.
Felnőtt OB döntő: Nevezési díj válogatott keretbe kerülés esetén (dobogós helyezésért
további támogatás).
Női/Utánpótlás/Senior OB: Válogatott kerettagság esetén a nevezési díj (dobogós
helyezésért további támogatás).
Klub OB: Timár Mix – Csepel HE csapat nevezési díja (amennyiben a csapat az első 10
között végez).
Világbajnokság:
Felkészülés és indulás támogatása.
Év versenyzője:
Az egész évben nyújtott teljesítmény alapján a legeredményesebb versenyzők
támogatásban részsülnek.
Budapest, 2017. március 10.
A programot összeállította a Csepel HE Verseny Bizottsága:
Ribli János
Gyulai Ferenc
Gerendi Zsolt
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2017. évi versenynaptár

Csepeli bronz Szücsin, a rangos IPCC nemzetközi csónakos pergető kupa
döntőjében
Egyesületünk új szakágban büszkélkedhet ígéretes versenyzőkkel, Deák Ferenc és Hipszki Róbert
személyében, akik abban a csónakos pergető szakágban mérik össze tudásukat a rangos hazai
mezőnyben, amely több világbajnoki éremmel bizonyította, hogy a finomszerelékesek mellett, a magyar
pergető horgászok is a világ élvonalához tartoznak.
Ez alkalommal az IPCC Masters kupa döntőjében sikerült nagyon szép bronzérmes helyen szerepelniük a
nívós nemzetközi mezőnyben. A három elődöntő alkalmával összesen 90 csapat indult a sorozaton,
amely alapján a döntő 25 csapat részvételével került megrendezésre. A legelső, novemberben
lebonyolított elődöntőről erős 5. helyezéssel jutottak tovább versenyzőink a döntőbe, amely
nemrégiben, április 2-án került megrendezésre.
Érdekessége ennek a versenysorozatnak, hogy egyedi pontozási rendszert vezettek be a szervezők. A
csuka, süllő, és balin esetében az első két darab hal a centiméterben mért hosszán felül 500, a sügér 200
bónuszpontot jelent, ezzel ösztönözve a versenyzőket arra, hogy minél kombinatívabb, összetettebb
horgászatot mutassanak be a verseny folyamán. Alább olvashatjuk versenyzőink beszámolóját a döntőről
és a felkészülésről:
„ A döntő alapvetően decemberre volt tervezve, ám a hirtelen jött kemény fagyok miatt a versenyt
tavaszra kellett a rendezőknek halasztaniuk. Ez komoly fejtörést okozott minden csapatnak, mivel
teljesen más körülmények fogadtak minket a felmelegedő, tavaszi pályán, mint a kora téli időszakban. A
süllők, sügérek pont az ívási időszakra készültek, így megfogásuk komoly feladatnak bizonyult, ellenben
az őszi körülményekhez, amikor is a süllőt a mély területeken viszonylag biztosan meg lehetett találni. A
hangsúly egyértelműen a csukákra helyeződött, akik végeztek az ívással, így viszonylag étvágyuknál
voltak a verseny hetére.
Taktikánkat az új körülményekhez alkalmazkodva állítottuk össze, melyet sikerült a verseny előtt a tavon
töltött 3 edzésnap során megerősítenünk. Ennek lényege az volt, hogy a partszéli, felmelegedő vizekben
igyekszünk minél hamarabb megfogni a bónuszpontokat jelentő 2 csukánkat, amelyet követően
elsősorban a sügérre fogunk rápróbálni, amelyekben szép példányokat fogtunk az edzéseken. A süllő
bizony kifogott rajtunk, nem találkoztunk az ívásra készülődő tüskéshátúakból a 3 nap során. A csukák
egészen behúzódtak a partszéli nádasok, alámosott partvonalak, fák gyökerei alá, így nagyon pontosan
igyekeztünk, a partszélhez közel megállva megfogni őket, amely edzésen igen eredményesnek bizonyult.
Sorsolásunk nem volt tökéletes, 17-es számmal tudtunk elrajtolni, de szerencsére az edzéseken kinézett
partszakaszon tudtunk kezdeni. A verseny erősen indult a csukák terén, több csapat is gyorsan megfogott
1 vagy 2 csukát. Szerencsére nekünk is hamar sikerült találnunk egy 49 cm-es példányt. Ezt követően a
„kötelező” második csukánkat kerestük hosszabb ideig, amelyet a verseny nagyjából félidejében sikerült
megfogni, egy szép 54 cm csuka személyében.
Ekkor következett a nehéz döntés ideje, hogy próbáljunk az edzéseknek megfelelően sügérrel
bebiztosítani egy szép eredményt, vagy kockáztassunk és keressük a süllőket. Mi ez előbbi mellett
döntöttünk, sikerült beállnunk egy az edzéseken is eredményes területre, ahonnan hosszas és
fáradalmas, több órás dobálást követően sikerült fognunk egy gyönyörű 24 cm-es sügért.
Mint a verseny végeztével megtudtuk, ez a három hal bronzérmet ért nekünk. Az ezüstérmes páros két
süllővel és egy csukával, a győztesek pedig 3 csukával és egy süllővel tudtak elénk kerülni.

Nagyon örülünk a szép eredménynek, jó előszele ez a következő versenyeknek, éveknek, mivel
szeretnénk derekasan helytállni ebben a szakágban. Ennek megfelelően következő állomásunk Markaz
lesz, ahol az országos bajnokság első fordulója kerül megrendezésre május 14-én. Ez egy újabb
ismeretlen víz, egy újabb kaland lesz számunkra, remélhetőleg hasonlóan szép eredménnyel. „

Kassai Adrián beszámolója a Top-Mix kupáról
A 2017-ben megrendezett Top Mix kupa a Balatonújlaki, Mária-csatornán került
megrendezésre, május első hétvégéjén. A versenyen 86 felnőtt versenyző regisztrálta
magát. Az edzésnapokon csak a pénteki napon tudtam képviselni magam, ezen a napon
azonban nagyon megkellett küzdeni az elemekkel, hiszen a horgászat végére a szakadó
eső, ellehetetlenítette a horgászatot. A pénteki edzésnapon 20 darab értékelhető
dévérig és karika keszegig sikerült eljutnom.
Az első versenynapon, szombaton a sorsoláson a 108-s helyet sikerült kihúznom, amely 5
helyre volt az előző napi edzésem helyétől. A taktikám a verseny elején hirtelen odaugró
pár darab dévér és kárász megfogása volt. Az első öt perc azonban nem adott halat, így
tovább kellett várni a halakra. A 10. perc környékén meg is volt az első kapásom, amely
egy dévérkeszeg volt, ezután fogtam egy kárászt, majd 3 dévérkeszeget és még egy szép
kárászt. A verseny további része nagyon nehezen telt, másfél órával a kezdés után
sikerült fognom egy 1,2 kg-os pontyot, majd 2 és fél óránál egy másfél kilógrammos
kárászt, majd a verseny vége előtt még két dévért és egy kősüllőt. A szektoromban ült
Csillag László és Buczkó Krisztián, azonban a 5960 grammos teljesítményemmel sikerült a
szektorom megnyernem és az egész versenyt vezetnem. A második napon a rossz
időjárási körülmények miatt a felnőtt mezőny csak a délutáni órákban tudott horgászni,
a pálya mögött út alkalmatlansága miatt a korosztályok után kellett leülnünk a már
meghorgászott helyekre, amely a taktikám teljes ellehetetlenítését jelentette.
Sikerült a 35-s helyet sorsolnom, ami nem volt egy jó helynek mondható, előttem egy
kilóig sem jutott rajta a hölgyversenyző. A szektoromban több általam kiválónak vélt
horgász is helyet foglalt, Csöregi Balázs, Magyar Gábor, Nagy Benedek, Csomor Péter. A
verseny kezdete után félórával sikerült az első dévérem megfogni, ezután mindennel
próbálkoztam azonban kettő darab vörösszárnyú keszegig jutottam a szemben
elhelyezkedő nádfalról. A nádfalat azért horgásztam, mert mint később kiderült ez
eredményt hozott. Csöregi Balázs ezzel a taktikával nyerte meg a szektort és a második
Nagy Benedek is ezt a taktikát alkalmazta. A nádfal szép kárászokat és pontyokat adott,
amelyeket nekem sajnálatos módon nem sikerült megfognom. A forduló vége előtt egy
órával még sikerült fognom egy szép karika keszeget, 10 perccel a vége előtt pedig egy
kiló körüli kárászt. A szektort tehát Csöregi Balázs nyerte 5360 grammal, én az 5. helyre
értem be 1570 grammal.
A gyűjtött 6 pontom a 6. helyezésre volt elég, mint a Tubertini kupán, így újabb 15
ponttal gazdagodtam. A ranglistán a 14. helyen szerepelek, az U24-es listát pedig
vezetem. A horgászatom 11,5m-es rakósbottal és matchbottal történt. Az alapozó
etetésem első nap 10 nagy gombóc etetőanyag majd 10 gombóc földesszúnyog volt,

második nap 2 etetőanyag és 4 föld, csalim szúnyoglárva és giliszta, élő anyagból
szúnyogot, gilisztát és pinkit használtam etetéshez. Zsinórom 14-es főzsinór, 10-es előke
14-es horog, 1,5, 2 grammos úszó.
Külön szeretnék köszönetet nyilvánítani Ribli János csapattársamnak és a csepeli
horgászegyesület tagjának, hogy biztosította számomra a szállást és a Csepeli Horgász
Egyesületnek a támogatást.

Kassai Adrián beszámolója a Tubertini Kupáról
A 2017-ben rendezett Tubertini kupának a szegedi Maty-ér adott színhelyet. Az április
végén megrendezett versenyre 115 felnőtt horgász regisztrálta magát.
Az edzésnapokat sajnos nem tudtam kihasználni más elfoglaltság miatt, így csak a
versenyen tudtam kipróbálni a fejemben összeállt módszert.
Az első napon a reggeli sorsoláson a 120-as helyre sikerült sorsolnom, amely nem
mondható a legjobbnak a pályán, hiszen pont a púpon helyezkedik el. Szomszédjaim
Nagy Krisztián és ifj. Szénási Béla nagy kihívást jelentettek, ám Béci már a másik
szektorba tartozott. A szektoromban 15 ember helyezkedett el, nem kisebb nevek, mint
Walter Tamás, Szákovics Imre. Az alapozó etetés után rögtön sikerült zsákmányolnom
egy kisebb pontyot, 15-20 dkg lehetett, ezután azonban csönd következett, aztán egy óra
után megtaláltam a halakat, kettő darab 2 kg körül ponttyal pár kisebb ponttyal és 4
kárásszal, 12 dévérkeszeggel sikerült a szektorban az előkelő 2. helyet kivívnom, 10550g
fogott súllyal, Simon Zoltán mögött végezve, aki 11250 grammot zsákmányolt.
A második napon a 65-ös helyre sikerült sorsolnom, szektoromba megint erős ellenfelek
kerültek például Tímár Szabolcs. Az előző napi taktikánál maradva, sikerült körülbelül 12
kárászt és 2 pontyot, 17 dévérkeszeget zsákmányolnom, ami megint a 2. helyre volt elég
a szektorban, 13630 grammot zsákmányoltam. Hollósi László 17280 grammal nyerte a
szektorom, amelyek 2-3 kilós pontyokból és pár kárászból álltak.
A verseny egész ideje alatt 13m-es rakós bottal horgásztam, főzsinórom 16-os volt,
előkém 10-es 12-es, horgom pedig 16-18as méretű. A versenyen az új Walter
etetőanyagot használtam fekete színben, egy kis Van Den Eynde turbo feketével
keverve, aroma nélkül. A csalim szúnyoglárva és giliszta, vagy ezek kombinációja volt. A
csalit érintőn, vagy pár centit letéve kínáltam fel, etetni, az alapozó etetésnél
etetőanyagot dobtam kb 10 nagy gombócot, ezután 5 kicsi földesszúnyogos gombócot,
majd 10-15 perces intervallumban újabb földesszúnyogot juttattam be.
A versenyen 4 ponttal a 6. helyen sikerült végeznem amely, számomra nagy öröm a
felnőtt mezőnyben, hiszen ezzel 15 ranglista pontot gyűjtöttem. Köszönöm a támogatás
a Csepel Horgász Egyesületnek, a Magyar Bajnokságon már csepeles pólóban is fog rólam
kép készülni.

Beszámoló a IV. Top-Mix-Preston Feeder Kupáról
A Mária-csatorna balatonújlaki szakaszán rendezték meg immáron negyedik
alkalommal a Top-Mix-Preston Feeder Kupát, 2017 áprilisának utolsó hétvégéjén.
Tekintve, hogy az itt elért jó eredmény értékes feeder ranglista pontokkal járt, a 111
nevező között ott volt a teljes magyar élmezőny, de Szlovákiából, Szerbiából és
Romániából is érkeztek versenyzők.
A frissen alakult Csepel HE-Bait Factory-FeederGuru csapatból Farkas Attila, Kassai
János, dr. Pataki Zoltán és Rideg Sándor vett részt a versenyen, ami a május végén
megrendezésre kerülő II. Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság felvezető
versenyeként is funkcionált. Ennek megfelelően az ötödik csapattag, Nedvesi János, a
pénteki tréninget ugyan végig horgászta, és értékes információkkal segítette a
versenyzőket, de a hétvége során inkább a háttérből segédkezett, információkat
gyűjtött, az erőviszonyokat igyekezett feltérképezni. Túri Pál sajnos egy bokaműtét
miatt nem tudott elindulni, de folyamatosan a telefonon lógott, élőben kapta az
információkat.
A tréningnapokból látszott, hogy nagy különbségek vannak a pálya egyes szakaszai
közt, vannak halban gazdag, és egészen haltalan szektorok, ezért a sorsolás más
pályákhoz képest jobban befolyásolja az eredményeket.
A szombati napon dr. Pataki Zoltán a G szektor 98 helyére, Kassai János a D54-re,
Rideg Sándor a C36-ra, Farkas Attila pedig az A14-re húzott, melyből az utolsó kettő
egyértelműen rossz helynek volt mondható. Az eredmények is ezt igazolták: Farkas
Attila a szélső szektor legbelső helyén 13 pontot ért el 4.000 grammos fogásával,
Sanyi pedig 2.120 grammnyi halat tudott összeegerészni, amivel 14. lett szektorában.
Kassai János 14.230 grammos kizárólag dévérből álló, Pataki Zoltán 7.230 grammos
vegyes fogása egyaránt szektor hármast ért. A szombati napot Sivák Mátyás nyerte a
B szektorból húsz kilót éppen meghaladó eredménnyel, míg második Walter Tamás
volt, aki a húsz kilós álomhatártól hatvan grammal maradt el az A szektorban,
harmadik helyen Kocsis Laci fordult, aki a G szektort nyerte meg. A halak finoman
ettek, nagyon koncentrálni kellett, mert az erős szélben a spicc legapróbb
mozdulására is be kellett vágni. Ahol volt, ott nagytestű, kiló körüli kárászok
megfogásával nagyot lehetet ugrani az eredményjelzőn.
A vasárnapi időjárás a horgászok számára kényelmesebb volt, de a halaknak nem
kedvezett, a fogások jelentősen visszaestek. A csepeli versenyzők közül Pataki Zoltán
örülhetett, aki a B szektort 3.450 grammal megnyerte. Hogy mennyire sok múlott a
helyen, az is mutatja, hogy Zoli mellett ült Farkas Attila, aki 1.850 grammal 9 pontot
szerzett, pedig a csapattársak közti kommunikációval, egymás segítésével nem volt
gond. Rideg Sanyi jól oldotta meg az E szektort 6.270 grammal ötöst csinált. Kassai
Jani izzadságos munkával megfogott 2.130 grammnyi hallal szintén 9 pontot szerzett
a C szektorban.

A versenyt Walter Tamás nyerte 2 ponttal, aki a második napon is győzött az A
szektorban 8.460 grammal, második Sivák Mátyás lett 3 helyezési számmal, harmadik
pedig Polcsits László szintén 3 ponttal, kevesebb fogott súllyal. Őket a 4-7. helyen 4
pontos versenyzők követték, köztük a csepeli dr. Pataki Zoltán, aki a haltalanabb
szektorokban szerzett pontok miatt, kevesebb fogott súllyal a 7. helyezést érte el.
A verseny kiváló volt arra, hogy a Csepel HE feeder csapata a Klubcsapat OB előtt a
logisztikát, az oda kitalált felszerelést tesztelje, képet alkosson a pályáról, az őket váró
körülményekről. Május végén a csatorna egész más arcát fogja mutatni, a
halállomány át fog alakulni, ezért az OB-re taktikát építeni, messzemenő
következtetéseket levonni ebből a versenyből sajnos nem lehet. Ezzel együtt a
lelkesedés töretlen, a hozzáállás professzionális, és reméljük, hogy a befektetett
munka a bajnokságon meg fog térülni.

Ezüstérmes lett a CSHE csapata a 2017.évi RDHSZ Szövetségi
Csapatbajnokságán
Vasárnap, május 14-én került megrendezésre a 2017. évi RDHSZ Szövetségi Csapatbajnokság. A Dömsödi
övcsatorna igazi technikás pályaként nem könnyítette meg a dolgát az 5 nevezett csapat tagjainak.
Minden halért meg kellett "izzadni" amihez hozzájárult 25-28 fokot hozó melegfront is.
Az alábbi eredmény született:
1. Molnársziget SHE
2. Csepel HE
3. Dolgozók Szigetszentmiklósi HE
4. Bugyi HE
5. Vízügyi Dolgozók HE
A Csepel Horgász Egyesület csapatának tagjai:
Csapatkapitány: Gyulai Ferenc
Edző: Nedvesi János
Felnőtt: Kassai Adrián, Ribli János, Siket Péter, Varga László
U20: Cserna Antal
U15: Zsiga Levente

Csepel HE siker az RDHSZ Családi páros horgászversenyén
Május 13-án családi napot varázsolt az RDHSZ Versenyport Szakosztály a Dömsödi övcsatorna
partjára. Első alkalommal, hagyományteremtő céllal és 19 páros részvételével rendezték meg az
RDHSZ Családi páros horgászversenyét, ahol ifjú horgászpalánták horgászhattak a testvéreikkel, de
akár apa, nagyapa sőt nagymama támogatásával. Minden ifjú pecást a Tímár Mix és a Carp Zoom
csapatának köszönhetően ajándékkal engedtek el a partról. Az eseményt egy közös ebéddel és azzal a
gondolattal zárták, hogy jövőre újra találkoznak.
Az eredmények:

A 2017. évi RDHSZ Egyéni Bajnokságának eredménye
Vasárnap, május 21-én, 33 résztvevővel került megrendezésre a dömsödi övcsatornán a kétfordulós
RDHSZ Egyéni bajnoksága.
Az alábbi eredmények születettek:

Pataki Zoltán beszámolója a II. Klubcsapatok Országos Feeder Bajnokságáról
Május utolsó hétvégéjén rendezték meg a II. Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságot a Máriacsatorna balatonújlaki szakaszán, ahol három fordulóban mérhette össze a tudását a húsz nevező
csapat. A frissen alakult Csepel HE-Bait Factory-FeederGuru csapat is a résztvevők közt volt. Tekintve,
hogy a Csepel HE feeder csapatot korábban még nem állított ki, a csapat összetétele, a tagok
kiválasztása is komoly fejtörést okozott, de március végére összeállt a Farkas Attila, Nedvesi János,
Kassai János, dr. Pataki Zoltán, Rideg Sándor és Túri Pál alkotta egység, amely Kassai Adrián kiváló
úszós versenyhorgászunk csapatvezetésével indult neki a megmérettetésnek.
A versenyt több hónapos készülődés, sok fejtörés előzte meg. Az elképzelt taktikát először az egy
hónappal korábban megrendezett Top-Mix-Preston Feeder kupán tudtuk kipróbálni, ami felemás
eredményeket hozott, de arra határozottan rávilágított, hogy a sorsolás adta helyeken sok múlik.
A tréninget a verseny hetének keddi napján tudtuk megkezdeni négy fővel, szerdán és csütörtökön
egy-egy fővel kiegészülve. Sajnos a tréningnapok helybeosztása nem tette lehetővé számunkra, hogy
a pálya igazán nehéz részein, a B és C szektorokban készüljünk, nekünk a halasabb szektorok jutottak,
és azoknak is a szélekhez közelebbi, jobb eredményeket hozó részei. A keddi, szerdai jó fogások után
a csütörtöki napon azért sikerült az D szektor szélén szélviharban, 16 fokra lehűlt időben néhány
grammos fogással felállnunk. Az edzések során arra jutottunk, amire a beszámolók alapján minden
más csapat is: az első órában a túlparti töklevelesben vagy lehet nagytestű kárászokat fogni, ami
biztos a szektor első felébe röpíti az embert, vagy nincs ott a jó hal, és aprótestű karikakeszegekből,
vörösszárnyú keszegekből, snecikből kell összevadászni amennyit csak lehet, ezzel értékes pontokat
menteni. Érdekes módon 14-15 óra között is volt egy időszak, amikor estek el jó kárászok, illetve
ilyenkor akasztottunk nagy testű - 3 kg feletti méretű - pontyokat is, ám ezeket esélytelen volt
finomszerelékkel, a szomszéddal való összeakadás kockázata nélkül megfogni.
A kárászra a töklevél nyiladékait pontosan megdobva, gyakran a túlparttól pár centire lehetet
számítani. Aki előtt ritkásabb volt a növényzet, nagyobb eséllyel számíthatott kapásra. Aki előtt
összefüggő töklevél volt, az közvetlenül elé dobva reménykedhetett néhány apróbb kárászban, de az
igazán nagyok a sűrűjéből jöttek. Rá kellett jönni, hogy melyik lyukban, azon belül is hol van a hal, és
hogyan bírható kapásra. Csalinak a giliszta, pinki jöhetett számításba, illetve fogós volt még a négy-öt
szál szúnyog, egy fehér pinkivel kombinálva. Alapozó etetést a töklevélbe nem, vagy csak 2-3 dobás
erejéig végeztünk.
A második vonal a meder horgászata volt a túlpart előtti medertörés 17-18 méteres távon, vagy a 15
méteres középtáv, valamint a rakósbotos 11-12 méter jöhetett számításba. Mi csapatszinten a
túlparti törést horgásztuk, és innen váltottunk, ha kellett. Ide 6-8 kosárnyi alapozást tettünk, ami
főleg etetőanyagból állt, minimális élővel. Ha szerencsénk volt, akkor ez a hely is adott dévért,
apróbb kárászt az elején. A második órától azonban elkezdődhetett az apróságok gyűjtögetése, és
ezzel a súly építése.
Első nap
A pénteki első napon jómagam az E szektor közepén ültem, ahol az első másfél órát kárászra vára
töltöttem - eredménytelenül. A nullázást elkerülendő, váltottam az apróhalazásra: fonott főzsinór,
20-as méretű horog, egy szem pinki, vagy két szál szúnyog, dobás után harminc másodperces
várakozás után bevágás. Az eredmény 6 darab apró bodorka, egy karikakeszeg és egy durbincs, 270
gr hal, szektor 16. Tekintve, hogy a szektorban tizenketten fogtak jó halat az elején, és az
apróhalazással nem tudtam volna sokat javítani, az utolsó órát ismét a kárászban bízva, a töklevélbe
dobott szerelék spiccét nézve töltöttem 7-10 perceket várva egy dobás után. Sajnos a kárászok most
sem tették nálam tiszteletüket, szemben a szektor más tagjaival, akiknél kijött egy-egy szebb példány.
Hogy mennyire az idegek játéka volt ez a nap, és mennyire nehéz volt a kárászfogás lehetőségét

elengedni, az a két hellyel mellettem ülő Walter Tamás esete is igazolja: Tamás végig kitartott a
kárász mellett, két hala 170 grammot nyomott és 20 pontot ért.
Nedvesi János a legkevésbé halas A szektorban 90 grammal 13-ast csinált, itt többen nulláztak. Jancsi
keményen megdolgozott azért a pár vörösszárnyúért, ráadásul le is sérült, egy rossz mozdulatnál
kiment a térde, így a folytatást nem tudta vállalni, a következő napokban a háttérből segítette a
pecát. Túri Pali a B szektorban szintén apróhalazott a 13-as helyezésért, 290 grammal szolgált erre rá.
Rideg Sándor hozta az aznapi legjobb eredményünket, ő a D szektorban az utolsó órában fogott 610
gramm karikakeszegével ugrott a 10. helyre, míg Kassai Jani a nagyon gyenge D szektorban 220
grammal 14. lett. Ezzel az eredménnyel, 66 ponttal a 17. helyen fordultunk, az élen a Molnár-sziget
Carp Zoom csapata állt.
Második nap
A szombati napon Nedvesi Jancsit Farkas Attilára cseréltük, illetve megérkeztek segítőink is, köztük a
Bait Factory tulajdonosa, Szabó-Petró Henriett. Heni már a felkészülés során is végig anyáskodott
felettünk, intézte az etetőanyag és élőcsali beszerzésünket, és a folytatásban Túri Pali mögött
hátterezett. Ez meg is látszott Pali fogásán, aki az E szektor közepéről - szintén kárász nélkül - 1.210
grammos csupa apróhalból álló fogásával 16. helyre mentett. Rideg Sanyi a D szektorban 1.480
grammal 5., Kassai Jani a C-ben 1.380 grammal 13., Farkas Attila a B-ben 1.880 grammal lett szektor
9.
Jómagam az A szektorban elvéreztem, a három halból álló 70 grammos fogással a szektor 20., utolsó
helyét értem el. Az első órát most is a kárászban bízva kezdtem, eredménytelenül. Az előző nap
eseményeiből okulva, amikor is az apróhalakat a túlparti töklevél közül fogtam, most a kárászos
etetésen kezdtem volna az egerészésbe. Egy - a finom kapások miatt - fonott főzsinórral szerelt
cuccon, 18-as horgon két szál szúnyoglárvát derékban megtűzve próbáltam azokat az etetésen lévő
apróhalakat megfogni, amelyeknek a kárászok számára eredménytelenül felkínált két szál giliszta túl
nagy csalinak bizonyult volna. Az első dobást hamarosan határozott kapás, a bevágás után néhány
rúgás, majd a szerelék megkönnyebbülés követte. A vékony húsú, kis bodriknak szánt horog
kigörbült, így elengedte az egyetlen értékelhető méretű halat, amivel dolgom volt aznap. Az én
gyenge eredményem ellenére a csapat két helyet javítva, a 15. pozícióból várta a folytatást.
Harmadik nap
A verseny utolsó napján szintén az E szektorba kerültem, annak is a belső szélső helyére, ahol az
előző napokban 30-50 deka halat fogtak, és 15. illetve 20. helyet értek el. Szerencsére Farkas Attila
tőlem csak öt hellyel arrébb ült a D szektorban, ezért Nedvesi Jancsi egymaga tudott mindkettőnknek
hátterezni. Az ő helyéről az előző fordulókban mindkétszer hármast horgásztak. A felkészülés során
volt egy megérzésem, hogy a mederben ezúttal lesz hal, mondtam is Jancsinak, hogy szerintem ez
egy dévéres forduló lesz. Ennek megfelelően határozott alapozást tettem a 15 méteres távra, de a
horgászatot a töklevélben kezdtem, ahogy a korábbi napokon is. Ez nem tartott sokáig, mert Jancsi
két percen belül szólt, hogy a D szektorban ketten is fogtak dévért a rövidről, ezért gondolkodás
nélkül húztam ki a kárászos cuccot, és dobtam a másikat a mederbe. Ez jó döntésnek bizonyult, mert
a következő egy órában 6 dévért, 9 kárászt és egy karikát sikerült fogni az etetésről. A következő
három óra viszont idegőrlő próbálkozásokkal telt, ami alig adott pár apróságot. Az így fogott 2.190
gramm a szektor 8. helyére volt elég, amivel igazán elégedett lehettem. Farkas Attilának is működött
a mederhorgászat, de ő később a töklevélből tudott kárászt is fogni, így ő is kihozta a helyből a
szektor 3. helyezést 2.370 grammos fogással.
Kassai Jani az A szektorban a part alól fogott apró kárászaival, túlpart előtti karikáival 1.340 grammot
gyűjtött, ezzel 15. lett. Ezen a napon Rideg Sanyinak jutott a neheze, 290 grammal a B szektorban 19.
helyet ért. Túri Pali vasárnap is szétdolgozta magát, 1.910 grammos fogása 26 darab halból állt, 9,5
pontot ért.

Összefoglalás
A végelszámolásnál a 183,5 pontunk a 13. helyre volt elég. A versenyt a Timár-Mix „gyári” csapata
nyerte, akik nagyot hajrázva, és a keresztbeveréseknek is köszönhetően, a második napi 10.
pozícióból ugrottak az élre 99 pontot gyűjtve. Az eredménylistát az előző két napon vezető Molnársziget Carp Zoom csapat, mindössze egy ponttal lemaradva, szerezte meg az ezüstérmet. A harmadik
Top-Mix csapat 102,5 pontot szerzett. Ez a fél pont kellett a dobogóhoz: a negyedik Maros MixWalterLand csapat 103 ponttal lett negyedik.
Az eredményeket utóbb kiértékelve arra jutottunk, hogy alapvetően jól horgásztuk meg a helyeket,
persze biztosan hozhattunk volna még pontokat, de lelkes amatőrökből álló csapatunknak nincs oka
szégyenkezni: sok nagy név, profi horgász végzett a szektora végén, ami megmutatta, hogy mennyi
múlott a sorsolás szeszélyén. A Csepel HE feeder csapata végig profin dolgozott együtt, mindenki
tudta és zokszó nélkül végezte a dolgát. Hatalmas köszönet illeti Szabó-Petró Henit és a Bait Factory
csapatának segítségét, nélkülük nagy bajban lettünk volna. Nagy segítség volt Kassai Adrián, Szabó
„Bakter” István, Szabó Adrienn, és Balogh Krisztián, akik a háttérből segítették a horgászatot.

Beszámoló a CSHE 2017.-évi házibajnokságáról
A CSHE 2017. évi házibajoksága május 28-án, új helyszínen, a Dunavarsány külterületén lévő
Aranypikkely horgásztavon került megrendezésre.
A Budapestől határán kívül eső helyszín ellenére, már az előregisztráció is sejtette, hogy a versenyen
szép számmal indulnak el az egyesületünk horgászai.
Remek időjárási viszonyok mellett, végül 38 fő kezdte meg a versenyt, amely öt - gyerek, ifi, női, férfi
és nyugdíjas - kategóriában lett meghirdetve. A ketegoriák első három helyezettjei éremdíjazásban
részesültek. Az abszolút sorrend első 10 helyezettje értékes tárgyjutalomban részesült. A verseny
megrendezéséhez, díjazására több felajánlás is érkezett.
Köszönet a támogatásért Gerendi Zsoltnak, Rudnay Attilának, Bartók Miklósnak és a CSHE-nek. Külön
köszönet a Pintér-Fehér Horgászboltnak, mely a gyermekverseny nyerteseinek ajánlott fel értékes
díjakat.
A verseny hivatalos végeredménye:
Gyerek kategória:
1. Martin Szabolcs 540 gr
2. Martin Álmos Bendegúz 80 gr.
3. Sánta Benedek Kristóf 50 gr.
Női kategória:
1. Csépányi Bárdos Anna 640 gr.

Nyugdíjas kategória:
1. Sponga Flórián 7040 gr.
2. Farkas László 4860 gr.
3. Hertmann László 4100 gr.

Ifjúsági kategória:
1. Skorka Kornél 3950 gr.
2. Martin Márton 200 gr.
Férfi kategória:
1. Fiar Dániel 5580 gr.
2. Bartók Miklós 5060 gr.
3. Wágner Viktor 1700 gr.
Az abszolút sorrend:
1. Sponga Flórián 7040 gr.
2. Fiar Dániel 5580 gr.
3. Bartók Miklós 5060 gr.
4. Farkas László 4860
5. Hertmann László 4100 gr.
6. Skorka Kornél 3950 gr.
7. Mészáros Ferenc 3580 gr.
8. Wagner Viktor 1700 gr.
9. Halászi Vilmos 760 gr.
10. Szilágyi Ferenc 700 gr.

Kassai Adrián Magyar bajnokság elődöntő beszámoló
A 2017-es évben megrendezett egyéni bajnokság első elődöntő részének a szolnoki Holt-Tisza adott otthont,
másik nevén Alcsi. A verseny június első hétvégéjére esett, június 2-3-4.
Az edzésnapokon a halfogás változóan sikerült, két társammal Ribli Jánossal és Varga Lászlóval készültünk a
megmérettetésre. Az első keddi edzésnapon a pálya felső részén ültünk, én a 17-es rajtszámon edzettem. Az
első nap halban gazdag edzést hozott, 5500 gramm körül fogtam halat, amely dévérkeszegből és kárászból
állt.
A második edzés napon, a pálya közepén, a 37-es helyen ültem, amely egy lapos, haltalanabb rész, az edzés
nem is sikerült túl jól, mindössze 1,8 kilógrammot sikerült zsákmányolni, amiben mindössze 2 jó dévér volt.
A harmadik edzés napon, a 46-os helyen ültem, ekkor már élesben ment a dolog, de a nyárfaszösz annyira
megnehezítette a dolgunkat, hogy a 4 órás fordulóból, mindössze 2 órát tudtam aktív horgászattal tölteni, így
aznap is csak 2,2 kilógrammig jutottam.
Az első versenynapon aztán a sorsolás után kiderült, hogy a 69-es helyre húztam, amely a pálya alsó része a
széle mellett. A hellyel csak egy baj volt, kiemelt hely, de nem a legjobb. A verseny 7 szektorban került
lebonyolításra, minden szektorban 10 emberrel. Az első napi szektorom így, a G szektor lett. A szektor tele
volt jó horgászokkal, Csöregi Balázs, Bajcsi András, és a szomszédom pedig a csapattársam Varga Laci lett. A
verseny elején egymás után fogtuk a törpeharcsákat, majd az első termetesebb bodorka, végül megjelent a
kárász. Lacival végig segítettük egymást, a végeredmény így, én szektor 2. lettem ő szektor 4., bejött közénk
Pozsonyi Csabi, Mészáros Gyula pedig szektort nyert. A második helyezéshez 5960 gramm fogott súlyra volt
szükségem, amely 5 kárász 4 dévér és törpeharcsa volt.
A második nap az F szektorba ültem, amely eggyel volt arrébb, itt az 56-os rajtszámra. Ellenfeleim megint
keménynek bizonyultak, Halász-Szabó Imre, Csöregi Balázs és még sok jó horgász. Az első három és fél órában
teljes volt a csend, egy kárász, egy dévér, 60-70 törpeharcsa. Az utolsó félórában azonban, egy jó váltásnak
köszönhetően sikerült 3 kárászt és két dévért zsákmányolnom, így a szektorban a 4. helyet megszereznem,
Halász-Szabó Imi, Dínó és Csöregi Bazsi mögött. A második nap után a 9. helyen álltam.
A harmadik napon a B szektor maradt, itt a 13-as helyre sorsoltam Tímár Szabolcs és Pocsai Márk közé. A 4
óra alatt szinte végig fogtam a halat, talán a 3. órában volt egy nagyobb csend. A forduló végére sikerült
három és fél kiló fölé jutnom, három kárász és 4 dévérkeszeg, pár törpeharcsa segítségével, egyedül Szabolcs
előzött meg, így szektor kettest csináltam. A végére 8 pontot gyűjtve, több súllyal, a 6. helyen zártam az
elődöntőt, így jó helyről várhatom a szeptemberi döntőt.
A halfogásról is ejtsek pár szót, a technika az első napon dévérkeszeg fogása volt. Alapozó etetésnek 10
gombóc etetőanyagot (Sensas) juttattam a vízbe, kevés fullasztott csontival, 10 nagy földesszúnyog
gombócot, és 10 egykezes földet, amelyben giliszta, báb, nagyszúnyog és pinki volt. A felszerelésem,
rakósboton 14-es főzsinór, 10-es előke, 16-os horog másfél és kétgrammos úszó. Csali szúnyoglárva és pinki.
Második nap hasonló alap, pár szem kukoricával és búzával, viszont itt már használtam 0,75-ös úszót és
1grammos úszót is, a végén az utolsó félórában egy nap kupak kukorica, búza keverékre állt oda a dévér és
kárász.
Harmadik nap tudatosan vízközti horgászatra és matchbotra készülve sok búzát és kukoricát, és bábot raktam
a limitbe. A kupakos etetésem végig búz, kukorica és báb volt, sikerült 2 kárászt és 1 dévért fognom rakón,
0,75-ös úszóval vízközt. A versenyből 1 órát matchboton töltöttem, itt zsákmányoltam 3 dévérkeszeget.

Köszönöm a segítséget Ribli Jánosnak és Varga Lászlónak, valamint Kassai Jánosnak a háttérmunkáért, és a
Csepeli Egyesületnek a támogatásért.

Az RDHSZ 2017. évi Egyesületi Csapatbajnoksága
Július 2-án, hat csapat részvételével került megrendezésre a 2017. évi RDHSZ Egyesületi
csapatbajnokság a Csepel csőhídi pályán. A régen szebb napokat látott versenypálya rendkívül kevés
hallal ajándékozta meg a horgászokat. A matchbotos dévérezés helyett most nagyon sok helyen a sneci
horgászata jelentette a hatékony és eredményes módszert. A Kinizsi HE csapata szoros küzdelemben,
megelőzve a Molnársziget Carp-Zoom és a Molnársziget Bait factory csapatait nyerte a versenyt.
Egyesületünk csapata a 4. Helyet szerezte meg.
A CSHE csapata:
Kassai János Szecsei Balázs, Pataki Zoltán, Lakatos Sándor,

A verseny végeredménye:

Ezüstérmes lett Cserna Antal az Utánpótlás OB U19-es
korosztályában!

Magyar bajnok: Radácsi Kristóf; 2. hely: Cserna Antal; 3. hely: Dósa Máté

BESZÁMOLÓ

a
30. Rendőr Horgász Európa Bajnokságról
2017. Essex, Anglia

A 30. Rendőr Horgász Európa Bajnokság Anglia keleti részén, Essex megyében, Cholchester
környékén került megrendezésre 2017. augusztus 27. és szeptember 2. között. A helyszín
azért nem teljesen egyértelműsíthető, mert három különböző tórendszerhez tartozó, hat
egymástól elkülönített tavon kerültek a versenypályák és a szektorok kijelölésre. Elöljáróban
annyit érdemes még elmondani és tudni a helyi viszonyokat illetően, hogy a szigetországban
nagy népszerűségnek őrvend a szabadidő ilyen formában történő eltöltése. Ennek
köszönhetően komoly háttere és támogatottsága van ennek a szabadidős sporttevékenységnek,
ami a sport- és versenyhorgászat minden szegmensében kézzelfoghatóan érzékelhető.
Kiemelendő a horgászcikk gyártáshoz kapcsolódó innováció, ebből adódóan a piacon
folyamatos az új termékek megjelenése, amit nagyon széleskörű marketing tevékenységgel
támogatnak. Mindig van olyan újdonság, ami a horgászok fantáziáját és ezzel együtt
természetesen a pénztárcáját is mozgatja, így a versenyhorgászat nagyon népszerű. Szintén
kiemelendő a horgászkultúra helyzete, elképzelhetetlen hogy ezekben a tavakban kifogott
édesvízi halakat valaki hazavigye és jóízűen fogyassza el, a halakra mind a versenyzők, mind
a tógazdák nagyon ügyelnek. Hetente több alkalommal is rendeznek versenyeket a
magántulajdonban lévő kis horgászparadicsomokban, ahol a fogás szinte mindig biztosított.
Azt is le kell szögezni, hogy a halállomány szinte állandó, így nagyon kitanult és tapasztalt,
ebből kifolyólag a horogra csábításuk esetenként igen kifinomult módszereket és technikát
kíván meg.
A magyar csapat címvédőként és az utóbbi négy év legeredményesebb nemzeteként, nagy
reményekkel, mindenre elszántan érkezett meg 2017. augusztus 27-én, mintegy 1700
kilométer megtétele után a verseny helyszínére. A kiutazásunkat több hónapnyi előkészület
előzte meg, de végül biztos háttérrel és igen jó kondíciókkal tudtunk neki vágni az útnak,
köszönhetően a hosszúévek alatt kialakult támogatói körnek, akik most is biztosították a
feltételeket számunkra.
Az edzésnapok komoly logisztikai feladat elé állították a csapatot, a különböző helyszínek
közötti mozgást illetően, amire alapvetően fel voltunk készülve, de azt nem gondoltuk, hogy
ennyi energiát visz majd el ez a feladat. Most nagyon felértékelődött annak a néhány
segítőnek a szerepe, akik a csapatot elkísérték. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni és
megköszönni a tevékenységüket, amivel a versenyzőket próbálták tehermentesíteni.
Az edzésnapokon jól alakultak a fogásaink és bízhattunk akár egy dobogós szereplésben is.
Azt azonban érzékeltük, hogy minden csapat komolyan készül és nagyon kiegyenlített a
mezőny, kivételt csak az írek és a házigazdák jelentettek, akik jóval többször megfordultak
már ezeken a vizeken. Ennek ellenére bíztunk magunkban, a befektetett munkában és persze
egy kedvező sorsolásban. A horgászat mikéntjét illetően fontos kiemelni, hogy itt a halak
másként reagáltak az etetésre, mint a hazai vizeken. Kevesebb, de folyamatos etetéssel is sok
halat lehetett fogni, a túlzott etetésre viszont ellenkezőleg reagált a hal. Nagyon sok esetben
közvetlen a part szélén, a lábunk előtt tartózkodtak a halak, nem zavartatva magukat a
horgászoktól és szinte a kezünkből ettek, ami szintén nem jellemző a hazai vizeinken.

A célhal alapvetően a ponty volt, de egyes tavakon az úgynevezett F1 (pontynak és kárásznak
a hibrid változata), a dévérkeszeg és a bodorka is domináltak, ennek megfelelően választottuk
meg a csalikat és a felszerelésünket.
Főként az itthon, illetve a helyszínen beszerzett pelleteket használtuk különböző méretben, íz
és állag variációkba. Természetesen a klasszikusnak tekinthető konzerv kukorica és
csontkukac is bevetésre került, azonban tapasztalataink szerint, a pelletek több halat adtak az
edzéseken.
A verseny során két módszerrel kellett bizonyítani egyrészt rakósbottal, másrészt orsóval
szerelt bottal, ami az esetek többségében feeder botot jelentett. Match botot vagy bolognai
botot szinte senki nem használ a vizek adottságai miatt.
A versenyt megelőző napon este került sor a sorsolásra, akkor még bizakodtunk a jó
helyekben, azonban másnap reggel a vízparton már szembesültünk azzal, hogy két nagyon
kedvezőtlen helyet is kapott a csapat.
Ezek közül az egyik az én helyem volt, a Hill and Black nevű tavon, ahol a pálya kijelölését a
tógazda megváltoztatta, így az előzetesen jónak gondolt 16-os hely a tó egy másik részén
került kitűzésre. Ez a hely a kérdéses tó legszűkebb és legsekélyebb részére volt kijelölve, itt
sajnos borítékolni lehetett az eredményt. Az első fordulóban tehát orsós bottal kezdtem. Úgy
gondoltam, adok egy esélyt a nagyobb testű és érdemben számottevő halaknak, annak
érdekében, hogy az első 5-6 hely között legyek a szektorban. Számításom szerint, ehhez
mindenképpen legalább egy nagy pontyot(3-4 kg között) és mellé 1- 2 kiló keszeget kellett
volna fogni. Előttem sajnos nem volt nagy hal, mert annyira sekély és szűk volt az a rész,
hogy az ott elúszó nagyobb halak egyszerűen nem álltak meg. Az első órában feeder bottal, a
szektorom jobb szélére dobva, egy határozott kapásig jutottam, azonban az nem akadt meg.
További háromnegyed óra kísérletezés után úgy értékeltem, hogy meg kell próbálni a match
botot és fogni ami jön, a kiskeszeget és a bodorkát. Ekkor váltottam és egy finom szerelékkel
a parttól 12-15 méterre kezdtem horgászni a kisebb halakra. Tudtam, hogy ezzel maximum a
szektor 10. helyig juthatok, ha jól csinálom. Közben körülöttem az első órában szinte
mindenki fogott egy értékelhető pontyot 2-5 kiló között. Utána mindenhol kezdődött az
idegtépő várakozás, többen, hozzám hasonló módon, felvették a match botot és bodorkáztak,
nekik azonban már volt egy értékelhető haluk. A bodorkázás egész jól ment, azonban az
utolsó órában megint a pontyoké volt a pálya, ekkor én is váltottam és kockáztattam. Az
utolsó 50 percben ismét a feeder botot vettem fel, azonban kapásig nem jutottam el.
Mellettem jobb oldalon a skót versenyző még fogott egy 10 kiló feletti pontyot, míg a
baloldalamon, az addig szinte nullázó holland kolléga, egy öt kiló körüli pontyot terelt szákba.
Ezt az érzést és élményt nem kívánom senkinek. A mérlegelés nem sok jóval kecsegtetett, de
voltak még páran, akik rákényszerültek az apróhalazásra, vagy végig kitartottak a feeder bot
mellett, így 2670 grammal a szektor 13. helyen végeztem.
Másnap a helyemre sorsolt versenyző le sem ült horgászni, ahogy hallottam a többiektől.
Sajnos a csapatból nem csak nekem nem ment a halfogás. Legjobb eredményünk dr. Furkó
Kálmánhoz köthető, aki feeder bottal szektorában a 8. helyen végzett. Horváth Béla szintén
feederrel horgászott és a 11. helyet szerezte meg, neki sajnos szákolás előtt ment el egy 5 kg.
körüli pontya, mondanom sem kell, hogy ez hány helyet jelentett. Tímár Károly első napon

rakós bottal a szektorában 15. helyen végzett, nagyon megszenvedett, mivel egy halat tudott
csak mérlegelni. Donkó Rajmund is rakós bottal kezdett, egy szektor 16. hellyel, ennek oka
elsősorban a sok kívülről akadt hal volt, több mint 10 halat veszített ennek köszönhetően.
Az első nap után csapatunk a nemzetek közötti versenyben az ötödik helyen állt, a hat nemzet
válogatottja közül. Első helyen az írek, a második helyen az angolok, míg a harmadik helyen
a németek várták a folytatást.
Ezek után tudtuk, hogy csapat szinten van gond a taktikánkkal és a választott csalikkal, és azt
is tudtuk, hogyha a dobogóra szeretnénk kerülni, akkor kiemelkedőt kell teljesíteni a második
napon. Ezzel a szándékkal és eltökéltséggel indultunk neki a folytatásnak és két szektorban
sikerült is javítanunk, azonban másik két szektorban nem találtuk a megoldást.
A végeredményt illetően a 19 résztvevő csapat közül a 12. helyen zártuk a versenyt, míg a
nemzetek csapatai között, az ötödik helyen végeztünk.
Eredmények:
Nemzeti csapatok:
1. Írország 64 pont,
2. Anglia 70 pont,
3. Németország 94 pont,
4. Hollandia 100 pont
5. Magyarország 114 pont
6. Belgium 128 pont

Magyar Nemzeti Rendőr Csapat:
-

Lakatos Sándor r. alezredes
Tímár Károly r. főtörzszászlós
dr. Furkó Kálmán r. alezredes
Horváth Béla r. százados
Donkó Rajmund r. főtörzszászlós

Fontos leszögeznünk azt is, hogy összeségében a csapat nem kudarcként éli meg a történteket,
hiszen olyan tapasztalatokat szereztünk, amelyek mindenképpen hasznunkra vállhatnak a
jövőt illetően. Kiemelkedő jelentőségű volt számunkra, hogy egyáltalán eljutottunk idáig. Hét
éve, 2012-ben Hollandiában indultunk először együtt, ebben a felállásban, a Rendőr Horgász
Európa Bajnokságon, a magyar Rendőrséget képviselve.
Az elmúlt hét év alatt, körbejártuk Európát, eljutottunk Hollandiába, Írországba,
Németországba, Belgiumba, Olaszországba és Angliába. Szép sikereket értünk el, letettük
névjegyünket, mint versenycsapat és 2015-ben, mint rendező ország is. Azóta is, minden
találkozás alkalmával, elismerően szólnak a résztvevők a Magyarországon megrendezett
versenyről.

Ez a verseny egyben baráti találkozó is Európa rendőrei számára, és ebben szintén sikerült
előre lépnünk. A nyelvi akadályokat leküzdve, igen jó és szoros kapcsolatot építettünk ki a
résztvevő nemzetek delegáltjaival, akik szerint, belépésünkkel új színt és kihívásokat hoztunk
a versenybe.
Büszkék vagyunk arra, amit az elmúlt hét évben véghezvittünk, ez azonban elképzelhetetlen
lett volna külső segítség nélkül. Nem szabad megfeledkeznünk a támogatóinkról és ki kell
emelnünk azt a mérhetetlen segítséget, amit tőlük kaptunk.
Bízva a sikeres folytatásban, ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni, az évek óta
tartó, önzetlen és töretlen támogatásért, elsősorban egyesületemnek, a Csepeli Horgász
Egyesület részére.
Magam és a csapattársaim nevében biztosíthatok mindenkit, hogy hasonló elszántsággal és
töretlen lelkesedéssel készülünk, a 2018-an Hollandiában megrendezésre kerülő Rendőr
Horgász Európa Bajnokságra.
Budapest, 2017. szeptember 25.
Lakatos Sándor

RSD nyílt csónakos pergető verseny – 2017.08.27.
A tavalyi sikert követően a Csepel HE csapata, Deák Ferenc – Hipszki Róbert idén is részt
vett a nyílt RSD csónakos pergető kupán, ahol igyekeztek megvédeni tavalyi bajnoki címüket.
Az alábbi beszámolót kaptuk versenyzőinktől:
A versenyre két edzésnapot szántunk, mely utólag rendkívül jó döntésnek bizonyult,
figyelembe véve, hogy mennyit változott a hagyományos jelleggel, a szigetszentmiklósi
szakaszon kijelölt pálya.
A pénteki nap konklúziója az volt, hogy a verseny során a pályán több helyen kell
lehorgonyozni a verseny közben, és megállásonként 3-4-5 halat megfogni. Körülbelül 3
méternyi hallal éreztük azt, hogy oda lehet érni a dobogóra.
Szombaton - egy húzós péntek este után – kicsit későn sikerült kiérni a pályára, azonban kár
lett volna kihagyni ezt a napot tekintettel arra, hogy a pénteki pályához képest a víz egy
teljesen más arcát mutatta. A vizet lejjebb engedték körülbelül 20 centiméterrel, illetve a
vízhozama is csökkent, így egy lassabban húzó közeggel találkoztunk, amely már nem
igényel akkora ólomgolyókat, mint az előző nap. A pénteki taktikát tovább folytatva
maradtunk a tartás és gödör – törés horgászatánál.
Egyértelműen a gödrök adták a halak túlnyomó részét, azonban fel kellett készülni egy
esetleges rossz sorsolásra, ami mostanában Hipszki Robinak és Deák Ferinek nagyon
megy…
Gyakorlatilag azon helyek megtalálása után, ahol nagyobb mennyiségben összeállt a hal,
folytattuk a pénteki több megállásos pecát, ha Fortuna nem kedvezne nekünk a sorsolásnál.
A szombati edzés végére világossá vált számunka, hogy az a 3 méter hal, amit előző nap
becsültünk, édes kevés lesz a dobogóhoz, így átértékeltük a pénteken kialakult tézisünket.
Eljött a várva várt verseny napja. A gyülekező idén is – mint tavaly – a Szigetszentmiklósi
Dolgozók H.e. - nél volt. Az időjárásra nem lehetett panaszkodni, hiszen szikrázó napsütés
mellett több mint 30 fokos időben zajlott a verseny. Odaérvén finom reggelit prezentált a
verseny szervezője Algayer Zoltán úr, majd a sorsolás következett. A versenyen 28 csapat
indult, ami kapcsán érdekesség, hogy Robi a rajszám húzását követően szomorúan
konstatálta, hogy a 28-as számot sikerült megszerezniük, azaz utolsóként indulhattak a kevés
jó hellyel kecsegtető pályán… Komoly feladat várt versenyzőinkre, miután a
legkedvezőtlenebb pozícióból kellett igyekezniük, megoldani a versenyt.
„A sorsolás után csónakba szálltunk és zsörtölődtünk egy sort. Majd lapoztunk és próbáltunk
megoldást keresni a problémára. Mivel tudtuk, hogy a 28 csapatból legalább 24 a pálya alsó
szakaszai felé veszi az irányt, megállapodtunk abban, hogy az edzésen begyakorolt több
megállós pecát fogjuk alkalmazni a fenti szakaszon, abban reménykedve, hogy a tartások és
puklik adnak 1-2 kövest az első órában, majd az idő elteltével lenézünk a pálya alsó részére.
A csónakokat elindították, majd 28. ként mi is elindultunk felfelé, ahova a 28 csapatból
rajtunk kívül még két darab csónak indult el. Mondanom sem kell nem az a régió volt a pálya
halasabbik része… Négy beállásból, ami körülbelül 45 percet vett igénybe, Robi jutott el egy
kapásig és ennyiben is maradt. Nem volt mit tenni el kellett indulnunk lefelé. Ahogy
haladtunk észleltük, hogy a tavaly az első helyet adó tartáson senki nem áll, felcsillant a
szemünk - mivel az edzésen fogtunk róla pár halat – és megálltunk rajta. 30 perc alatt sikerült
4 halat levarázsolni róla, azonban tudtuk, hogy ez kevés lesz. A favorit helyünkön láttuk,
hogy három csónak is áll, azonban a 4 halunk megfogása után, számunka érthetetlen mód,
elmentek onnan, Robival egymásra néztünk és nem volt kérdés, irány oda. Lehorgonyoztunk
és elkezdődött…. 35 perc leforgása alatt sikerül 26 darab kősüllőt a szákba terelni, illetve
sajnálatos módon 5 darab halat elhibáztunk merítés előtt. Újra versenyben voltunk. A verseny
hátralévő részében ezen a helyen maradtunk és a meg fogott halaink számát 43 darabra
sikerült duzzasztani, ami 1050 centimétert jelentett, ez pedig a 2. helyre volt elég. Sajnos a
címvédésről éppen lemaradtunk, de jövőre ismét megpróbáljuk megnyerni a „környék”
legrangosabb versenyét.”

Hipszki Róbert – Deák Ferenc

Csónakos Pergető Országos Bajnokság
3. forduló…
Szeptember 17-én került megrendezésre a Csónakos Pergető Országos Bajnokság 3.
fordulója a Velencei tavon. A fordulót egy remek markazi kövesezést és egy „fejlődési
területként” definiálható kalocsai balinozást követően a 9. helyről vártuk a népes 42-fős
mezőnyben. Tekintve, hogy ez az első OB-nk a szakágban, és így a versenypályák kivétel
nélkül újak számunkra, a felkészülést már augusztusban elkezdtük az egyébként kiváló
adottságokkal rendelkező velencei-tavi pályán annak reményében, hogy minden fontosabb
rejtvényét megfejtjük a víznek a versenyre.
A verseny a Velencei-tó dinnyési szakaszán rendezték meg, melynek kotrásai, medencéi
vízinövényzettel gazdagon tarkítottak, illetve a partszéli nádasok meghorgászása is
elengedhetetlennek tűnt első ránézésre a jó szereplés érdekében, mivel a csukák nem
véletlenül ezeken a területeken tartózkodtak nagyobb számban, elbújva a növényzet
nyújtotta menedékükben.
Az edzések tapasztalatai alapján nagyon nehéz verseny várt ránk. Időjárástól, napszaktól,
széliránytól függően teljesen más szakaszok, helyek működtek. Ideális körülmények mellett
nagyon szép balinokat lehetett fogni a pálya fő hala, a csukák mellett, illetve a nyílt víz süllős
törései sem voltak elhanyagolhatóak. Ám a stabil, erős teljesítményhez a csuka bizonyult a
leginkább alkalmas halfajnak, így erre hegyeztük ki taktikánkat és felkészülésünket is.
A sorsoláson végre(!) szerencsénk volt, sikerült az 1-es rajtszámot kihúznunk, amivel el
tudtuk foglalni a pálya egyik általunk legjobbnak vélt helyét. Rendkívül rossz körülmények
közt zajlott a verseny, erős szél, eső, 15 fokos lehűlés fogadott bennünket az előző naphoz
képest. A verseny a jó felkészülésnek és helynek köszönhetően jól sikerült, 6 csukát fogva
javítani tudtunk összetett helyezésünkön a 7. helyre előrébb lépve úgy, hogy a dobogótól is
csak pár pont választ el minket.
A következő állomás a pécsi Orfűi-tavon lesz ahonnét remélhetőleg hasonlóan jó
eredménnyel és remek élményekkel jelentkezünk!
Deák Ferenc & Hipszki Róbert
Csepel HE – Fishingproject team

Csónakos Pergető Országos Bajnokság
4. forduló…
Október 8-án került megrendezésre a Csónakos Pergető OB 4. fordulója, Orfűn. A Pécsi tó egy völgygátas
rendszerű víztározó, mely a rendszeres telepítéseknek köszönhetően remek csuka és süllő állománnyal
rendelkezik. Az edzések során korán látható volt, hogy jó, halas, ám igen kiegyenlített, nehéz versenyre
számíthatnak a csapatok.
Az edzések során alapvetően azt a kérdést kellett eldönteni, hogy csukával, süllővel, vagy kombinált
horgászattal akarunk eredményesek lenni. Mivel kevés jó süllős helyet találtunk, így alapvetően csukákra
készültünk.
A taktikánk az volt, hogy minél gyorsabban haladva nagy partszakaszt járunk végig, közel a partvonalhoz,
hogy minél pontosabban, alaposabban meg tudjuk horgászni a parti nádasok, fák, stégek és csónakok
tövét az ott leskelődő csukák reményében. Többnyire gumihalakkal, és kanalakkal tudtuk őket
eredményesen megfogni. Fontos tanulság volt, hogy egy szakaszt hiába dobál végig az ember, és fog rajta
1-2 halat, pár óra múltával ugyanott más csukákat is meg tud fogni, mivel más táplálkozási ciklusban
lehetnek más példányok. Ennek megfelelően igyekeztünk az edzéseken beazonosított jobb szakaszokat
többször is végigjárni.
A taktika megvalósítását leginkább az nehezítette, hogy nem egyedül voltunk a vízen . Rendkívül
nehézkes volt a mozgás a sok partszéli csónak között, mivel a legtöbben hasonló taktikát követtek.
Összességében 5 csukát sikerült fogunk a 6 órás verseny folyamán, mely várakozásinkhoz képest kevés
volt, legalább 7-8 halat vártunk magunktól. Szerencsére viszont sikerült szebb példányokat találnunk, 3
halunk is 65cm feletti volt, és a legkisebb is 47cm-es, így messze a tó csuka átlagmérete felett
teljesítettünk. Bíztunk benne, hogy ezzel sikerülni fog több csapatot is megelőznünk, mely végül sikerült
is. Több 6-7-8 db-os csapatot is megelőztünk, a 9. helyen zárva.
A fordulót megelőzően a 7. helyen fordultunk, és ezzel a 9. helyezésünkkel sikerült a dobogó harmadik
fokára kerülnünk átmenetileg, mivel csak a két első csapat vert meg bennünket, minden további, előttünk
lévő csapatot sikerült megelőznünk, ezzel 4 helyet előrébb lépve az összesített rangsorban.
Ezzel igazán felértékelődik az utolsó, Tiszafüredi forduló jelentősége, mivel kiváló pozícióból várhatjuk az
utolsó fordulót. Már javában készülünk is a helyszínen, bízunk benne, hogy sikerül megfejtetnünk ezt a
pályát, és egy jó szerepléssel meg tudjuk tartani dobogós helyezésünket, ezzel első éves indulóként
kvalifikálva magunkat a jövő évi angliai világbajnokságra.
Deák Ferenc & Hipszki Róbert
Csepel HE – Fishingproject team

LEGFRISSEBB:
"Amikor egy álom teljesül.. nehéz ezt szavakba önteni…
Országos Csónakos Pergetőbajnokság 2. helyezés... Nehéz éven vagyunk túl… Hihetetlen
nagy az öröm... irány a világbajnokság!!!!"

Kassai Adrián: Magyar Bajnokság döntő beszámoló
A 2017.-es Magyar bajnoki döntőt szeptember 21-24.-ig rendezték meg Kunhegyesen.
A versenyre 8 ponttal kerültem be, a szolnoki elődöntőről.
A pálya egy egyenletes parttal rendelkező, folyóvíz volt, amelyen az előzetes tapasztalatok
alapján keszegre és törpeharcsára lehetett számítani. Az edzést már a verseny előtti hétvégén
megkezdtem, így sikerült 4 napot edzenem a vízen. Az első két edzésnapon 4-5 kiló vegyes
fogásig jutottam el, amely dévérkeszegből, bodorkából és törpeharcsából állt. A hét elejéhez
közeledve egyre kevesebb hal lett a pályán. Az első napon a B6-os helyre sikerült sorsolnom,
amely nem volt egy jó hely, minél kisebb szám, annál jobb volt ebben a szektorban. Az első
napon hihetetlen szélsőség időjárással kellett szembenéznünk, viharos szél, eső. Az első
fordulóban 250 gramm halat sikerült fognom, amely 27 darab halból állt, 20 darab géb, egy
sügér, 3 törpeharcsa és 3 bodorka. A halak nem mondhatnám, hogy elkerültek, mert másnak
sem sikerült sokkal jobb eredményt elérni, egyedül Csöregi Balázs oldotta meg aznap a
horgászatot, aki egy matchbotos horgászattal megnyerte a szektort, 1290 grammal, én a 9.
helyen végeztem szektoromban, a nyolcadiktól lemaradva 2 dekagrammal.
A második napon a D szektorba kerültem, amely szélső szektor volt, a D5-ös helyet sorsoltam.
Tudtam, hogy a szélsőn ülő Nagy Benedeket nem kell megverni és a széle melletti versenyzőt
sem. A második fordulóban sikerült 1560 grammot fognom, amelyben volt egy 1420 grammos
ponty, ez bónusz hal volt, nem volt benne tudatosság, de jó horgásznak szerencse is kell! A
szektorom Nagy Benedek nyerte, a második Nagy András lett, én pedig szektor 3. lettem.
A harmadik napon ismételten szélső szektorba kerültem, miután már ültem szélén az
elődöntőben, így a döntőben már csak a szélétől minimum a 4. helyre kerülhettem. Az A
szektorban az A 4-es helyre sikerült sorsolni, aminek nagyon örültem. Az eleje jól indult,
sorban fogtam a törpeharcsákat és kisebb dévéreket, de a szélétől le voltam maradva.
Mészáros Gyula, Faragó Zoltán és Csomor Péter nagyon jól fogták a testes dévéreket. Az utolsó
órában belassult a fogásom és így feltudott zárkózni Lőrincz Dénes és Szilvási Szilárd, annyira,
hogy a végén el is vertek, így a 6. helyen sikerült zárnom a 3. napot, a szektorunkat pedig
Faragó Zoltán nyerte 6530 grammal, nekem mellette 3340 grammot sikerült fognom.
A negyedik napon a C szektorba kerültem, ekkor még volt esély a keretbe kerülésre, a 15.
helyen álltam, ha 10. helyre feljutok, megvan a 30 pont és 60 ponttal a keret is. Majdnem 8.
helyen pedig biztos a bejutás. Az égiek nem voltak velem, hiszen a C9-es helyre sorsoltam,
amely nem lett volna rossz hely, de az utolsó napra megjelentek a dévérek, a C6-os helyig,
Faragó Zoliig fel is jöttek, bár ő is már csak egyet tudott fogni, az alatta ülők viszont 3-4 darab
dévért zsákmányoltak és ezzel minket, akik nem tudtak fogni, megvertek. Az utolsó fordulóban
9. lettem ismételten a szektoromban 260 grammal, akik fogtak dévért megvertek, a mellettem
ülő Varga József alatt üres hely volt, így ő tudott fogni pár törpeharcsát, egy kisebb keszeget
és rengeteg gébet, a jobb szomszédom Kókai János a verseny elején fogott egy bő 20
dekagrammos dévért, amely bebiztosította neki a 8. helyet.

Összességében egy küzdelmes horgászat volt, amelyen végül a 26. helyen sikerült zárnom a
40 emberből, sajnálom, hogy nem tudtam az elődöntőn kivívott 6. helyem megtartani, hiszen
a 6. hellyel válogatott kerettag lettem volna.
A készségről csak röviden, rakósbottal horgásztam végig, 13 méterben, szerelékem 1, 1,5, és
2 grammos gömbúszó, 2-3-4-5 grammos lapos úszóból állt. A főzsinór 14 és 12-es volt, a
horgok 16-20-as horogig terjedtek. Az etetőanyag napról napra változott, Sensas és Van den
Eynde etetőanyagokból álltak. A földem tiszta folyóvízi föld volt, kevés etetőszúnyoggal. Az
alapozásom 10 gombóc etetőanyag és 4 gombóc földesszúnyog volt, amelyet kupakkal
juttattam be.
Köszönöm a támogatás a Csepel Horgászegyesületnek!

Beszámoló a versenybizottság 2017. évi tevékenységéről
1. Versenybizottság tagjai:
Ribli János, Gerendi Zsolt, Gyulai Ferenc

2. Versenyzők névsora:
Ribli János, Nedvesi János, Gyulai Ferenc, Hipszki Róbert, Szilágyi Balázs, Szecsei
Balázs, Cserna Antal, Schindler Tibor, Schindler Attila, Lakatos Sándor, Kassai Adrián,
Kassai János, Magyar Balázs, Gerendi Zsolt, Siket Péter, Varga László, Balogh
Krisztián, Csépányi Bárdos Anna, Pataki Zoltán, Deák Ferenc, Turi Pál, Zsiga Levente

3. Rendezvények, amelyeken a versenyzők képviselték az egyesületet

(jelölés: kék betű: társadalmi munka az egyesület javára, piros betű: nemzetközi szereplés)

a. RDHSZ nyílt pergető bajnokság: Hipszki Róbert – Deák Ferenc páros 2.
helyezett
b. Csónakos pergető OB: Hipszki Róbert – Deák Ferenc páros 2. helyezett
c. IPCC pergető bajnokság: Hipszki Róbert – Deák Ferenc páros 3. helyezett
d. U20 OB (Győr): Cserna Antal 2. helyezett
e. Felnőtt úszós OB elődöntő (Szolnok): Kassai Adrián 6. helyezett
f. Felnőtt úszós OB döntő (Kunhegyes): Kassai Adrián 26. helyezett
g. Veterán világbajnokság: Magyarország 2. helyezés. Másodkapitány: Gyulai
Ferenc
h. U15 OB: Zsiga Levente 8. helyezett
i. Tubertini MAHOR kupa úszós ranglista verseny (Szeged): Kassai Adrián 6.
hely, Gyulai Ferenc 9. hely
j. Topmix MAHOR kupa feeder ranglista verseny (Balatonújlak): Pataki Zoltán 7.
hely
k. Topmix MAHOR kupa úszós ranglista verseny (Balatonújlak): Kassai Adrián 6.
hely
l. Dreannan kupa (Budapest): Gyulai Ferenc, Zsiga Levente páros 6. hely
m. Feeder Klubcsapatok Országos Bajnoksága (Balatonújlak)
Csepel HE - Bait Factory – FeederGuru csapat (13. helyezés)
Csapatvezető: Kassai Adrián
Versenyzők: Farkas Attila, Nedvesi János, Kassai János, dr. Pataki Zoltán,
Rideg Sándor és Túri Pál
n. RDHSZ szövetségi csapatbajnokság (Dömsöd)
Csepel HE Csapat (2. helyezés):
Csapatvezetõ: Nedvesi János, Gyulai Ferenc
Felnõtt: Kassai Adrián, Ribli János, Siket Péter, Varga László
U20: Cserna Antal
U15: Zsiga Levente
o. RDHSZ egyesületi csapatbajnokság (Budapest ,Csepel)
Csepel HE Csapat (4. helyezés):
Nedvesi János, Pataki Zoltán, Lakatos Sándor, Szecsei Balázs
p. RDHSZ egyéni bajnokság (Dömsöd): Gyulai Ferenc (felnőtt 2. helyezett),
Cserna Antal (U20 1. helyezett), Zsiga Levente (U15 1. helyezett)
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q. RDHSZ feeder csapat bajnokság (Budapest, Csepel): Csepel HE 3. helyezett:
Pataki Zoltán, Turi Pál, Kassai János
r. Országos Horgász Csapatbajnokság(Szeged): RDHSZ csapat 14. helyezés, Csepel
HE tagok: Gyulai Ferenc, Ribli János, Cserna Antal, Kassai Adrián, Zsiga
Levente
s. Rendőr EB (Nagy-Britannia): Magyar csapat 5. helyezés, egy Csepel HE
taggal: Lakatos Sándor
t. Csepel HE küldött közgyűlés
u. Csepel HE háziverseny rendezése (Budapest, Csepel)
v. Gyerektábor bemutató horgászat (Dömsöd): Gyulai Ferenc
Az eredmények közül kiemelkedik pergető csapatunk (Hipszki Róbert, Deák Ferenc) és
Cserna Antal ezüstérme az országos bajnokságról. Mindannyian bekerültek a kategóriának
megfelelő 2018. évi magyar válogatottba és részt vehetnek a világbajnokságon. Emellett
mindenképpen ki kell emelni Gyulai Ferenc másodkapitányi munkáját, amivel VB dobogóra
juttatta a magyar csapatot a veterán VB-n.

4. Felhasznált támogatások
A támogatások az elért eredmények és a beküldött beszámolók után kerültek kiosztásra. A
beszámolók
elolvashatók a http://www.cshe.hu/versenyrol.html oldalon. A támogatások
odaítélésekor a fiatal versenyzők előnyt élveztek.

2

