
Ez történt 2019-ben: 
A Csepel HE Verseny Bizottságának 2019. évi programja: 

Időpont Verseny Helyszín 
Április Top Mix kupa (úszós és feeder) Balatonújlak, Nyugati övcs. 
Április Method feeder OB, elődöntő Szfehérvár, Palotaváros ht. 
Május RDHSZ Feeder egyéni és csapatbajnokság Budapest, Csepel csőhíd 
Május  RDHSZ Szövetségi úszós egyéni és csapatbajnokság Budapest, Csepel csőhíd 
Június OEHB elődöntő Debrecen, Látóképi tározó 
Június Feeder OB, elődöntő Kaposvár, Deseda tározó 
Június Method feeder OB, döntő Szfehérvár, Palotaváros ht. 
Július Utánpótlás (U15, U20, U25) OB – 1-3 Kunhegyes, Nagykunsági cs. 
Július Feeder OB, döntő Kunhegyes, Nagykunsági cs. 
Augusztus Utánpótlás (U15, U20, U25) OB – 4-6 Szolnok, Alcsi-sziget holtág 
Augusztus Feeder klubcsapat bajnokság Kunhegyes, Nagykunsági cs. 
Szeptember RDHSZ Egyesületi csapatbajnokság Dömsöd, Dömsödi övcs. 
Szeptember OEHB döntő Szolnok, Alcsi-sziget holtág 
Szeptember TCSOB Szeged, Maty-ér 
? Timár-Exner-MAHOR kupa ? 
? Colmic kupa Szeged, Maty-ér 
Május-Október Pergető OB 5 helyszín 
Április vagy 
Október 

Csepel HE versenyzői évad nyitó vagy záró verseny később kijelölendő 

 

A CSHE versenyzőinek sikere a Csónakos pergető VB-on 
 

Szép magyar siker a csónakos pergető VB-on! A csapat ezüstérmet szerzett. Hipszki Róbert-
Deák Ferenc párosunk a 4., míg a Tóth László-Oláh Péter páros az 5. helyen végzett a párosok 
versenyében. Hatalmas gratuláció a fiatal csapatnak!  
 

 
 

RDHSZ 2019. évi Feeder bajnoksága 



 
 



 
 
 
 

Az RDHSZ 2019. évi úszós egyéni bajnokságának eredménye 
 
 



 
 
 
 
 
 

RDHSZ 2019. évi Szövetségi Csapatbajnoksága 



 
A CSHE 2019.évi házi horgászversenye és a HUNOP-CSHE gyermeknapi 

horgászversenye. 
 

Május 25-én került megrendezésre az egyesület 2019. évi házi horgászversenye és a HUNOP-
CSHE gyermeknapi  horgászverseny Csepelen, a Csőhídi pályán. Kiváló időben, szép számú 
résztvevővel, remek eredményeket hozott a verseny. A 39 induló összesen 35322 gr. halat 
fogott. 
 
Külön gratulálunk a legnagyobb hal fogójának Csépányi Bárdos Annának aki egy 920 gramm 
súlyú pontyot tudott szákba terelni. 
 
Köszönjük a felajánlásokat a UK peca Store-nak, a Csati horgászboltnak, a Kis Blero 
horgásztónak a gyerekek számára felajánlott napijegyekért, a MOHOSZ-nak a gyermeknapi 
verseny díjaiért, és Gerendi Zsoltnak az érmekért, mellyekkel hosszú évek óta támogatja 
egyesületünket. Továbbá köszönet a rendezőknek/segítőknek, halőröknek, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre ez a rendezvény. 
 
És legfőképpen nektek horgászoknak köszönjük, hogy eljöttetek!!! 



 
Az alábbi eredmények születtek: 
 
6-10 éves gyerek kategória: 
 
1.  Szabó Nándor István             1780 gr. 
2.  Farkas Keizer Barnabás           800 gr. 
3. Rozgonyi Bence                          500 gr. 
 
10-14 éves gyerek kategória: 
 
1.  Szabó Patrik                             2320 gr. 
2.  Berencsi Pál                                460 gr. 
3.  Bádonyi Máté                            180 gr. 
 
Női-Ifjúsági kategória: 
 
1.  Csépány Bárdos Anna                3660 gr. 
2.  Sánta Benedek                                240 gr. 
3.  Gáspár Judit                                      80 gr. 
 
Nyugdíjas kategória: 
 
1.  Deme Sándor                               3700 gr. 
2.  Hotye Mihály                                 680 gr. 
3.  Varga János                                   640 gr. 
 
Férfi kategória: 
 
1.  Szabó István                                7400 gr. 
2.  Denke Zsigmond                        3420 gr. 
3.  Hoffman Ferenc                         2420 gr. 

 
Beszámoló a XXXII. Rendőr Horgász EB-ről 

 
2019. augusztus 25. és augusztus 31. között Írországban került megrendezésre a „32. Rendőr Horgász 
Európa Bajnokság”, amelyen a Magyar Rendőrséget két tagtársunk is képviselte: 

• Lakatos Sándor (csapatvezető) 
• Szabó István (tartalék versenyző – kisérő) 

 
A nemzeti csapatok versenyében a 7 nemzet (Írország, Észak-Írország, Anglia, Németország, 
Hollandia, Belgium, Magyarország) közül a nemzeti válogatottunk a 4. helyen végzett, mindössze 10 
ponttal lemaradva a 3. helyen végző ír házigazdáktól.  
 
A verseny alakulása: 
 
Az előzményeket illetően érdemes megemlíteni, hogy a Rendőr Horgász Európa Bajnokság - több 
évtizede - az Európai Rendőr Horgász Szövetség (European Police Fishing Committee, továbiakban: 
EPFC) szervezésében kerül megrendezésre. A résztvevő országok saját nemzeti bajnokságot szerveznek, 
ez alapján indítanak csapatokat a két különböző kategóriában. A nemzeti csapatok versenyében minden 
ország csak egy nemzeti csapattal képviseltetheti magát, míg a regionális csapatok között országonként 
több csapat is indulhat, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben, minél több résztvevővel 
kerülhessen megtartásra a verseny. A Magyar Rendőrség állománya jelenleg a Horgászatot Kedvelők 



Ligája Rendőr Horgászegyesület szervezésében megrendezett éves bajnokság eredményei alapján tudja 
magát kvalifikálni a versenyre, illetve nyílik lehetősége a regionális csapatok között indulni az EB-n.  A 
Magyar Rendőrséget képviselő nemzeti csapat tajai is ez alapján, illetve az elmúlt mintegy 10 év alatt, 
az Európa bajnokságokon elért eredmények alapján kerültek kiválasztásra, és immár majd tíz éve szinte 
változatlan összetételben képviselik hazánkat, kimagasló eredményeket produkálva. 
 
Ennek megfelelően 2019 évben is a szokásos összeállításban indultunk az EB-n: 
 
Nemzeti Csapat: 
 

• Lakatos Sándor c. r. alezredes (csapatvezető) 
• Tímár Károly r. főtörzszászlós  
• Dr. Furkó Kálmán c. r. alezredes  
• Donkó Rajmund r. főtörzszászlós  
• Horváth Béla r. százados  
• Szabó István r. törzszászlós (tartalék versenyző, kisérő) 
• Csete László ny. r. alezredes (kisérő) 

 
 
Az idei verseny számos kihívás elé állította a magyar versenyzőket, köszönhetően a helyszín egyes 
specialitásainak, köztük elsősorban a távolságnak és ehhez kapcsolódóan a logisztikai feladatok 
megoldásának, ami a versenyzők és a 2 fő kisérő, valamint a több tonnát meghaladó felszerelés 
szállítását jelentette. A mintegy 2000 km szárazföldi út (Budapest-Cherbourg között) és a közel 18 órás 
komp út, Cherbourg és Dublin között, majd további 100 km a helyszínig, a Castleblayney mellett 
található Lough Muckno-ig. Ebből adódóan a csapatokra háruló egyik legnagyobb teher a logisztikai 
háttér és a biztonságos kiutazásunk megszervezése volt.  
 
További nehézséget okozott, hogy speciális horgászfelszereléseket is be kellett szereznünk ahhoz, hogy 
egyenlő eséllyel induljunk a többi nemzet csapata között, köszönhetően annak, hogy engedélyezték a 
horgászállások vízben történő elhelyezését, így speciális vízhatlan ruházatot és horgászstéget kellet 
mindegyikünknek beszerezni. Szintén jelentős többlettköltséget generált a csalik beszerzése, amit 
itthonról nem tudtunk biztosítani több tényezőnek köszönhetően, így azokat a helyszínen közel kétszer 
annyiért tudtuk megvásárolni.  
 
A szeszélyes ír időjárás szintén tovább nehezítette helyzetünket, ami egy-két igen drága rakósbot tag 
törésében manifesztálódott. Ezenkívül a tóban élő hatalmas méretű csukákról is lehetne mit mesélni, 
amelyek egyrészt a horgon lévő halainkat (akár a 30 dkg körüli bodorkákat is beleértve) vették célba, 
másrészt az etetésen tartózkodó halakat zavarták szét. 
 
Az edzésnapokon, augusztus 25. és 29. között a tó előre részünkre kijelölt részein tudtunk készülni a 
versenyre és tesztelni az általunk jónak gondolt etetőanyagokat, csalikat és módszereket. Mivel 
évközben sok általános információt sikerült begyűjtenünk, illetve 7 évvel korábban is ugyanezen a 
helyszínen került megrendezésre az EB, már konkrét elképzelésekkel és taktikával kezdtük meg az 
edzéseket. Az edzések alapján beigazolódott az a korábbi tapasztalatunk és feltételezésünk, amely szerint 
a 320 hektáros és helyenként 20 méter mély tó különböző területein, különböző halfajokra, különböző 
módszerekkel lehet eredményesen horgászni.   
Mi elsődlegesen a bodorka horgászatra készültünk, de egyes szektorokban, különösen az „E” szektort 
tekintve számítani lehetett hibridekre és kisebb dévérkeszegekre is. Az etetőanyagot is ennek 
megfelelően állítottuk össze, nagyon jól vizsgázott a Maros mix által rendelkezésünkre bocsátott, Seria 
Walter Roach Black etetőanyag, illetve Michele Van den Eyende támogatásának köszönhetően a G5 és 
Turbó etetőanyagok is jól működtek az edzések során. Az élőcsali felhasználásnak azonban ettől sokkal 
nagyobb jelentősége volt. A 3 liter élő csali (ami szinte csak bábból állt és minimális piros csontiból) és 
ezen felül 1 kg giliszta felhasználásának módja sok fejtörést okozott. Mivel az edzések alatt nem 



tapasztaltuk, hogy a vágott giliszta felhasználása szignifikáns különbséget eredményezett volna a 
fogások alakulásában, így elsősorban a báb felhasználására fókuszáltunk. Ez azt jelentette, hogy azt 
gyakoroltuk, hogy folyamatosan csúzlizva a bábot próbáltuk a bodorkákat magunk elé csalni és helyben 
tartani. Tulajdonképpen a mezőny nagyrésze ezt a módszert alkalmazta, több kevesebb sikerrel, voltak 
olyanok - köztük elsősorban az angol és ír versenyzők - akik a 11 méteres rakósbotot végig kézbentartva 
lőtték halál pontosan a bábot. Sajnos nálunk ez technikailag nem mindenkinél működött ennyire 
precízen. A másik dolog, amit megfigyeltünk az edzések során - köszönhetően annak, hogy a német 
kollégák végig mellettünk tréningeztek - hogy a német versenyzők nagyon begyakorolták a bodorka 
horgászatát. 
 
Az edzés napok gyorsan teltek, a rendelkezésre álló rövid időt igyekeztünk maximálisan kihasználni. 
Általában elsőként, reggel 08.00 órakor már a pályán voltunk - előtte több mint egy órát vett igénybe a 
felszerelések és csalik előkészítése és bepakolása - és szinte mindig utolsóként távoztunk a pályáról, 
majd ezt követően a szálláshelyen folytattuk a felkészülést a versenyre.  
 
A versenyhelyek sorsolására augusztus 28-án este 18.00 órakor került sor a vezetési ponton. A sorsolást 
követően mindkét csapat lázas logisztikákába kezdett, hogy az egymástól kilóméterekre lévő, a tó 
különböző részein kijelölt szektorokba minden versenyző időben eljusson a másnapi versenyen. A 
kisorsolt helyeink alapján bizakodtunk, azonban tudtuk, hogy igen nehéz versenynek nézünk elébe, amit 
a szeszélyes és barátságtalan ír időjárási viszonyok tovább nehezítettek.  
 
Versenynapok: 
 
I. forduló 2019. augusztus 29. 
 
Az edzések alapján egy viszonylag egységes taktikát próbáltunk felállítani, azzal, hogy - a tó egyes 
részeinek sajátosságait figyelembe véve - a versenyzőknek az adott helyen kell önállóan alakítani a 
taktikát a helyzetnek megfelelően. Ebben a fordulóban csak gyűrű és orsó nélküli botokkal lehetett 
horgászni, azaz spicc és rakós horgászbotokkal, amelyek 13 méter hosszúságban voltak limitálva. A 
viharos erejű szélnek és esőnek köszönhetően esetenként igen megszenvedtünk a hosszú botokkal, 
konkrétan a „D” szektorban - a görgő helytelen felállításának és az extrém időjárásnak köszönhetően – 
bottöréssel indult a forduló. 
 
A csapat eredményei I. fordulóban: 
 
A szektor: Dr. Furkó Kálmán 8. helyezés 
B szektor: Horváth Béla 17. helyezés 
C szektor: Donkó Rajmund 9. helyezés 
D szektor: Lakatos Sándor 14. helyezés 
E szektor: Tímár Károly 5. helyezés 
összesen: 53 pont 
 
Nemzeti csapatok állása az I. forduló után: 
 
I. Németország    27 pont 
II. Írország            32 pont 
III. Anglia              37 pont 
IV. Magyarország  53 pont 
V. Hollandia         53 pont 
VI. Észak-Írország 54 pont 
VII. Belgium           58 pont 
Az első napi eredményeinket értékelve sajnos meg kellet állapítanunk, hogy a csapat esélye a 
győzelemre nagyon csekély maradt, azonban a dobogó még elérhető célként fogalmazódott meg és 



ennek tudatában készültünk a második fordulóra. Az is egyértelművé vált, hogy a német versenyzők 
nagyon felkészülten érkeztek, mindkét csapatuk a kategória élén volt az első nap után, és számítani 
lehetett rá, hogy ez az EB német sikerrel ér véget. 
 
Az első nap során két szélső helyünk volt, a „B” és a „D” szektorokban, de sajnos egyik sem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket, sőt a két legrosszabb eredményt sikerült onnan produkálnunk. Igazi 
magyarázatot nem sikerült találnunk erre, az azonban egyértelművé vált, hogy a fekete színű etetőanyag 
kisebb egyedsúlyú halakat adott, mint a natúr barna etetőanyag. A másik megállapításunk pedig, hogy a 
föld és vágott giliszta mennyiségét növelni kell a nagyobb testű halak szelektálása érdekében.   
 
II. forduló 2019. augusztus 30. 
 
Az időjárás sokkal barátságosabbra fordult, a napsütést csak néha-néha zavarta meg egy-egy rövid zápor, 
illetve a szél is mérséklődött, ez mindenkinek meghozta a kedvét és nagy hajrát indítottunk a dobogóért. 
 
A nemzeti csapatunk nagyon jó rajtot vett a második fordulóban - ahol ekkor csak orsós botokkal lehetett 
horgászni - egy szektort kivéve mindenhol az élmezőnyben küzdöttek a versenyzőink, azonban a B 
szektorban nem sikerült a javítás és a szektor első felében végezni, így sajnos nem tudtuk magunkat 
felküzdeni a dobogóra és újabb éremmel hazatérni. 
 
Nemzeti csapat eredményei II. forduló: 
 
A szektor: Horváth Béla       4. helyezés 
B szektor: Donkó Rajmund  19. helyezés 
C szektor: Lakatos Sándor    3. helyezés 
D szektor: Furkó Kálmán     8. helyezés 
E szektor: Tímár Károly       4.5 helyezés 
összesen: 38.5 pont 
 
Végeredmények: 
 
Nemzeti csapatok: 
I. Németország    51.5 pont 
II. Anglia              58.5 pont 
III. Írország            80 pont 
IV. Magyarország  91.5 pont 
V. Hollandia         104 pont 
VI. Észak-Írország 116 pont 
VII. Belgium           116.5 pont 
 
Egyéni eredmények: 
 
A legeredményesebb magyar versenyző a nemzeti csapat tagjaként Tímár Károly volt, aki a 14. helyen 
végzett a két forduló összesítése alapján. Szintén kiemelendő Lakatos Sándor a második fordulóban 
bolognai bottal elért 3. helyezése. 
 
A második napi eredményeket tekintve még érdemes elmondani, hogy három versenyzőnk is tudta hozni 
azt az eredményt, amely a dobogó biztos eléréséhez szükségeltetett, ők egyrészt megtudták valósítani a 
csapat taktikát, másrészt az adott körülményeknek megfelelően tudtak változtatni és ráéreztek bizonyos 
dolgokra, mint például a „C” szektorban, arra hogy minél több vágott gilisztát kell a föld és etetőanyag 
keverékével – keményre gyúrva – bejuttatni a fenékre és - kizárólag gilisztával csalizva - a nagyobb testű 
(20-40 dkg közötti) keszegekre kell fókuszálni.  
 



Érdekességként megemlítendő, hogy a díjátadó ünnepségen sir Bob Nudd, a finomszerelékes 
versenyhorgászat egyik ikonikus alakja, adta át a díjak egyrészét. 
 
Összességében megállapítható, hogy bár csapatunk érem nélkül tért haza, azonban a versenyzők 
derekasan helyt álltak, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak és nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a 
befektetett energia nem volt hiábavaló, hiszen rengeteg tapasztalatot szereztünk, amely a jövőt illetően 
mindenképpen hasznos és biztos vagyok benne, hogy jövőre éremmel térünk haza egy hozzánk sokkal 
közelebb lévő és álltalunk is jól ismert helyszínről, a Brandenburg mellett található - és számos 
nemzetközi nagyverseny helyszínéül szolgáló - Siló Kanal-ról.  
 
Nem beszéltem arról, hogy a csapatot két személy segítette a helyszínen, akik szinte emberfeletti 
feladatokat vállaltak a logisztikát illetően - ezzel részben tehermentesítve a versenyzőket - kiemelve 
Szabó Istvánt a Csepel HE versenyzőjét, aki sokadszorra vállalta ezt az emberpróbáló feladatot, amiért 
minden köszönetet és elismerést megérdemel 
 
Végül szeretném itt is megköszönni a Csepel HE támogatását, hiszen - mint már fentebb 
kifejtettem - önerőből nem tudtuk volna finanszírozni a horribilis költségeket és nem jutottunk 
volna el erre az Európabajnokságra.    (Lakatos Sándor csapatvezető) 
 

Beszámoló a 2019. évi Országos Csónakos Pergetőbajnokságról 
 

A versenyszezont egy igen előkelő Világbajnoki II. helyezéssel sikerült kezdenünk Dél – Afrikában, 
ami kellő önbizalmat adott az idei évi Országos Csónakos Pergetőbajnoksághoz.  

I.forduló – Orfű, Pécsi – tó 

Kellemes emlékek fűztek minket ehhez a tóhoz, mivel korábban a 2017. évi bajnokságban már 
rendeztek itt fordulót, amelyen jó eredményt értünk el. Igen korán megkezdtük a felkészülést erre a 
versenyre és ahogy közeledett a kihívás napja egyre jobban körvonalazódott a taktika a fejünkben.  

A tóról érdemes tudni, hogy festői környezetben a Mecsek egyik völgyében terül el, frekventált 
üdülőterület, ennek megfelelően sok helyen stégek tagolják a vízpartot. Rendkívül tiszta vízű, akár 
egy akvárium, azonban a korai időpont egybeesett a keszegfélék ívásával, amely azt eredményezte, 
hogy a tó sekélyebb fele kávészínűre zavarosodott. A medervonal folyamatosan mélyül a gát felé, 
illetve több törés és akadó teszi változatossá a struktúráját. Halállományát tekintve rengeteg fehérhal 
lakja a tavat, azonban számunkra az őket vadászó csukák, süllők, balinok, harcsák és sügérek voltak 
a fő célpontok.  

Az edzések alkalmával főként a csukák megfogására összpontosítottunk, mivel véleményünk szerint 
abból van benne a legtöbb jó egyedmérettel.  Természetesen készültünk süllőkre és harcsákra is, 
azonban a csukák mennyisége nem indokolta a diverzifikációt.  

Az OB fordulókat megelőző két edzésnapokon a korábban már begyakorolt módszerrel és 
technikával vallattuk a partközeli vizeket, azonban kifejezetten horog nélkül tettük mindezt, hogy a 
versenyen megfogni kívánt halakat ne stresszeljük, és ezzel ne rontsunk a fogási esélyeinken. 
Mindkét nap sok kapás számoltunk össze, így bizakodva álltunk a forduló előtt.  

A versenynapon az időjárás változást hozott, az előtte két napig tartó szélcsendes -napos idő, esősre, 
szelesre és borongósra váltott.  A rajt után nekivágtunk az általunk preferált szakasz „vallatására”, 
amely gyorsan eredményt is adott a szákba tereltünk egy csukát. Ezután következett a fekete leves, 
másfél órán keresztül nem sikerült halat érintenünk. Kitartva mégis a taktikánk mellett – visszatérve 
korábbi helyünkre – sikerült ismét egy csukát fognunk. Pár perccel később ismét kapás, ült a 
bevágás a krokodilpofájú gyorsan a csónak mellé ért, majd következett a merítés, amelynek során a 



száknyél eltörött a hal pedig vígan elúszott. Gondoltuk ennyi belefér, fel a fejjel csináljuk tovább. 
Közben láttuk, hogy a többi csapat a tó közepén horgászik, és látványosan mérlegelnek, de ekkor 
még bíztunk a kidolgozott tervünkben és ragaszkodtunk is hozzá, azonban a további 
próbálkozásaink nem jártak sikerrel, ezért váltásra kényszerültünk és beálltunk egy akadóra 
süllőzni, ahonnan sikerült is két darabot fogni.  

4 hallal zártuk a fordulót, amely a 20. helyezésre volt elegendő, így a második fordulót a hátsó 
sorból vártuk.  

II.-III. forduló – Tiszaroff – Tisza  

A II. – III. forduló a versenykiírás szerint Tiszafüreden került volna megrendezésre, azonban a 
csapadékdús tavasznak – koranyárnak köszönhetően a kihirdetett időpontban a megadott víz 
horgászhatatlan volt, így egy teljesen új, izgalmas pályát jelölt ki későbbi időpontra a szervezőség.  

A pálya 15 kilométer hosszú, rengeteg lehetőséget, módszert és megoldást tartogatott az 
elkövetkezendőkre. A Tisza vízszintjét ezen a szakaszon a Kiskörei erőmű befolyásolja, amely órák 
alatt is képes megváltoztatni az adott vízállást és viszonyokat. A pályán tagolt partszakasz van 
egymást váltják a kövezések, kőgátak, homokpadok, iszapos – márgás szélek, illetve a fákkal 
tarkított partoldalak. Az árhullám levonulásával a versenyen egy viszonylag letisztult vízzel 
találkozhattunk.  

Lelkesedésünket a nem éppen fényes első forduló eredménye nem lohasztotta időben elkezdtük a 
felkészülést erre a két etapra is. Első alkalommal,  a pálya feltérképezése során nyilvánvalónak 
látszott, hogy a versenyen teljesen más körülményekkel fogunk találkozni, így a fő hangsúlyt a pálya 
megismerésére fektettük.  

 

 

A verseny két kötelező edzésnapja közül az elsőn főleg a csorgós pecát erőltettük, mivel ez volt a 
fő csapásirány a versenytaktikára vonatkozóan. Meglepetésünkre elég sok csuka jelentkezett a 
partdobálás során, így direkt vastagabb fluorocarbon előkével, illetve célirányos csalival próbáltuk 
meg kapásra ingerelni a krokodilokat. Hamar kirajzolódott, hogy nagy mennyiségű csuka áll a pálya 
bizonyos szakaszain, így nagy örömünkre mindkettőnk kedvenc halfaja köré építettük fel 
versenytaktikánkat. A második napon egy esetleg B és C verziót is felépítettünk, ha az eltervezett 
nem működne, így balinokat és süllőket is kerestünk a pályán, több – kevesebb sikerrel, így 
összegezve a két edzésnapon tapasztaltakat, kitartottunk a csuka mellett. Mivel az idén egy nagyobb 
csónak – motor kombinációval rendelkezünk, éltünk a technika adta előnyünkkel és olyan szakaszt 
kerestünk a pályán, ami a rajttól a lehető legtávolabb helyen terül el, bízva abba, hogy rossz szám 
esetén is hamarabb érünk oda, mint az előttünk indulok, illetve reménykedtünk, hogy nem sokan 
merik ezt bekockáztatni.  



    

Az első versenynapon így is tettünk elindultunk a pálya legmesszibb szegletéhez, és a reggel  
csorgós balinozással kezdtük meg a horgászatunkat, mivel az edzésen ezen a szakaszon a korai 
órákban jó pár szebb balint sikerült szákba terelni. Sajnálatos mód a balinok nem voltak túl 
együttműködőek, így gyorsan váltottunk a csukázásra. A módszert illetően a csalink főként gumihal 
és wobbler volt, amellyel a partszéli kövezést, illetve annak letörését dobáltuk csorgásból. Nem 
egyszerű technika, mivel a kövezés közé könnyen be tud ragadni a jig, azonban kellő figyelemmel 
és a jól megválasztott felszereléssel a beakadások száma nagymértékben redukálható.  A verseny 
90% át ezen a lenti pályaszakaszon töltöttük el, azonban úgy tűnt, hogy elfogytak a halak, így a 
pálya egy fentebbi szakaszára igyekeztünk. Itt is a köves, tagolt partszakaszokat kerestük, nem is 
hiába, mivel a verseny befejezte előtt, még egy csukát és egy süllőt is sikerült a szákba terelnünk.  
Az eredményhirdetésen 9 darab hallal sikerült a dobogó legfelső fokára felállni, amelyre 
különösképpen büszkék vagyunk, mivel egy olyan taktikát választva sikerült elérni ezt az 
eredményt, amelyet egyetlen másik csapat sem csinált, illetve vállalt be. Így a második forduló után 
21 ponttal vártuk a folytatást, amely másnap következett szintén a Tiszaroffi pályán.  

A versenyt követően délután sokat beszélgettünk a következő napi taktikáról, lehetőségekről, 
azonban arra a véleményre jutottunk, hogy másnap is a csukázásra fektetjük a hangsúlyt, annyi 
változtatással, hogy nagyobb területet fogunk lehorgászni, és próbáljuk gyors helyváltoztatással 
becserkészni a még meg nem akasztott csukákat.  

Kezdetét vette a harmadik forduló,  rögtön az előző napi helyünket vettük célba, azonban egy óra 
elteltével – egy két bátortalan kapást leszámítva – úgy tűnt kiürült az a szakasz, ezért változtattunk.  
Amint ezt megtettük jöttek is a kapások, azonban sorban nem ültek az akasztások, vagy el sem 
jutottunk odáig, hogy megszúrjuk a halakat. A verseny során 5 halat sikerült fognunk 16 kapásból, 
míg ez az arány az előző napon 11- ből 9 sikeres akció volt. Ez a mennyiség a fordulóban a 9. helyre 
volt elég, így 30 ponttal vártuk az utolsó két fordulót, amely szintén egy dupla etap volt a kulcsi 
Duna szakaszon.  

IV. – V. forduló – Kulcs 

Az utolsó két fordulóra a mezőny eleje eléggé összesűrűsödött, így nagy volt a tét, ezért komoly 
felkészülést igényelt ez a kihívás. Az edzések során a Duna különböző arcait mutatta, ezért nem volt 
könnyű dolgunk, minden eshetőségre fel kellett készülnünk. Horgásztunk kávé színű magas víztől 
az áttetsző alacsony vízig, így több kép alakult ki bennünk a versenytaktikát illetően.  A két kötelező 
edzésnapra elszántan érkeztünk le, a Duna egy áradó, majd apadó képpel várt minket , amely nem 
egyszerűsítette meg a dolgunkat, azonban a tréningeket követően megtaláltuk a jónak vélt 
szakaszokat, – itt is szempont volt a rajttól minél távolibb alkalmas hely megtalálása - és a csorgós 
horgászat mellett döntöttünk, amelyeket különböző felszíni , mélyre törő wobblerekkel, valamint 
vertik csalikkal szórtunk.  A halak összetétele szempontjából vegyes fogásra készültünk, mivel az 
edzések során ezzel a fajta horgászattal, szinten minden ragadozó halat sikerült horogra csalnunk. 

 

A 4. forduló reggelén komoly dilemma előtt álltunk, mivel volt két nagyon erős szakaszunk a 
pályán, amelyek közül választanunk kellett. Szerencsére volt időnk gondolkodni ezen, mivel elég 



rossz indulási sorszámunk volt erre az etapra, amely egyébként segített a döntésben. Így tudtunk 
mérlegelni, hogy a kiszemelt pályáink felé hány csónak veszi az irányt. Végül a távolabbi opció 
mellett döntöttünk.    Csorogva kezdtük el vallatni a kiszemelt szakaszt ,  és ahogy reméltük jöttek 
is szépen az akciók.  Mivel egyenletesen tudtuk fogni a halkat, így az egész fordulót ennek a 
szakasznak a vallatására tettük fel, amely a végére eredményesnek bizonyult és felállhattunk a 
dobogó második fokára. A terítékünk igen színes volt , fogtunk sügéreket, balinokat, süllőket és egy 
bónusz csuka is beköszönt.   

    

 

Az utolsó forduló előtti délután át kellett gondolnunk a taktikánkat, végül ismét a felső – távolabbi 
résznek szavaztunk bizalmat.  A verseny elején nehezen akart beindulni  a halfogás, így kénytelenek 
voltunk lehajókázni a lentebbi  - másik jónak vélt – szakaszunkra.  A váltás jónak bizonyult, mivel 
sikerült két halat is lecsípni arról a szakaszról, azonban többet nem, így ismét igyekeztünk vissza a 
korábbi szakaszra, azonban továbbra is nagyon nehezen tudtunk halat fogni. Valamit változtatni 
kellett, így az edzéseken talál kősüllős régió felé vettük az irányt. Hozzávetőlegesen fél órát 
szántunk erre a fajta horgászatra, sajnos eredménytelenül, így ismét visszatértünk az alap 
koncepcióhoz és a jónak vélt szakaszunkon dobáltuk a partot, így sikerült még pár halat a csónakba 
terelnünk, köztük süllőket, csukát, balinokat, valamint sügért. A verseny végeztével kiderült, hogy 
a 9. helyet sikerült  megcsípnünk, ami sajnos azt jelentette, hogy az év végi dobogót sajnos biztos 
nem érjük el.  

A bajnokságot Sztahovits Péter és Koncz Dávid nyerte meg, őket a Kovács Tamás – Brogyai Péter 
páros követte a második helyen, illetve a bronz érmet Bosánszky Péter és Gégény Viktor mondhatta 
magáénak.  Ezúton is gratulálunk nekik. Mi idén az összetett 5. helyet értük el, ami egy ilyen erős 
mezőnyben jó eredménynek mondható. Jövőre még elszántabban és motiváltabban szállunk harcba 
a bajnoki címért!  

Köszönjük szépen az egész éves támogatást a Csepel Horgász Egyesületnek, a Ráckevei Duna- ági 
Horgász Szövetségnek, az Xfish- nek, valamint a Quantum Magyarországnak.  
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