EZ TÖRTÉNT 2021-BEN
A Versenysport bizottság 2021. évi programtervezete:
A versenybizottság tagjai által összeállított tervezet célja a versenyzői közösség bemutatása
mellett megjelölje 2021.évi versenyeket melyek a sportolók részt kívánnak venni, valamint
meghatározza azokat az egyesületi feladatokat melyekben a versenyzői közösség
közreműködik.
A fentiekben említett témák ismeretében, a jelen dokumentum részeként a működéséhez
szükséges pénzügyi támogatás igényét az elnökség részére benyújtsa.
1. A versenysport bizottság és a versenyzői közösség
A versenysport bizottság 2021-ben négy fővel tevékenykedik.
A bizottság összetétele:
• Gyulai Ferenc - versenybizottság vezető,
• Ribli János, Túri Pál és Gerendi Zsolt – bizottsági tagok
Csepel HE nagy hagyományokkal rendelkezik a horgász versenysportban. Az egyesület
versenyzői létszáma 27 fő, mely mind korosztályi, mid pedig szakági összetételben lefedi a
MOHOSZ valamint az RDHSZ által is képviselt versenysport szakágakat. (finomszerelékes
úszós, feeder, pergető szakágak)
A 2021-ben is aktív versenyzőink névsora:
1 Benke Szabolcs
10 Kassai Adrián
2 Deák Ferenc
11 Kostenszky Ede
3 Debrődi Attila
12 Kreffy Csaba
4 Domján Zoltán
13 Lakatos Sándor
5 Gerendi Zsolt
14 Marosi Péter
6 Gyalus István
15 Nedvesi János
Gyimesi
Bence
7
16 Orgován Roland
8 Gyulai Ferenc
17 Pataki Zoltán
9 Hipszki Róbert
18 Ribli János

19
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27

Schindler Attila
Schindler Tibor
Siket Péter
Szabó István
Szilágyi Balázs
Túri Pál
Verle Kata
Verle Péter
Zsiga Levente

2. Tervezett versenyek
Az ismert járványügyi helyzet, a versenyekre vonatkozó MOHOSZ rendelkezések miatt mind
a versenyszervezők mind pedig a versenyzők életében bizonytalansági tényezőkkel kel
számolni a 2021.évben. Ebben az évben is - a 2020-évhez hasonlóan – a megvalósulástól
függetlenül az alábbi eseményeken tervezzük versenyzőink részvételét. Terveink szerint a
hagyományos úszós versenyek mellett a feeder, pergető szakágak eseményein fogják
versenyzőink képviselni egyesületünket.
• MOHOSZ által megrendezésre kerülő országos egyéni úszós, feeder és method feeder
bajnokságok elődöntői,
• Sikeres kvalifikáció esetén a MOHOSZ által megrendezésre kerülő method feeder
bajnokság középdöntője,
• Sikeres kvalifikáció esetén a MOHOSZ által megrendezésre kerülő egyéni úszós, feeder
és method feeder bajnokságok döntői,
• A MOHOSZ által megrendezésre kerülő parti pergető bajnokság
• A MOHOSZ által megrendezésre kerülő csónakos pergető bajnokság
• A MOHOSZ által megrendezésre kerülő országos pontyfogó bajnokság
• Sikeres kvalifikáció esetén a fenti szakágak nemzeti válogatottjának versenyein való
részvétel

•
•
•
•
•

Az RDHSZ által megrendezendő Szövetségi egyéni úszós és feeder bajnokságok
Az RDHSZ által megrendezendő Szövetségi úszós és feeder csapatbajnokság
Az RDHSZ által megrendezendő Egyesületi csapatbajnokság
Az RDHSZ által megrendezendő parti és csónakos pergető bajnokságok
Egyéb az országos kiírás melletti, nemzetközi és országos versenyek.

3. Tervezett egyesületi rendezvények
Az aktív versenyzés és az ifjúsági bizottsággal történő együttműködés mellett a versenyzői
közösség tagjai szervezőként és segítőként részt vesznek az alábbiakban felsorolt, az egyesületi
élet részét képező kiemelt programjaiban:
• Rendezőként részvétel a Csepel HE háziversenyén.
• Előadóként - egyes szakágak bemutatásával - részvétel az egyesület által szervezett
ifjúsági táborokban.
• Részvétel az egyesületi környezetvédelmi napon
• Részvétel a 2021.évi közgyűlésen, igény esetén a szervezők munkájának segítése
4. Együttműködés az ifjúsági bizottsággal
Az utánpótlás támogatása továbbra kiemelt célja a bizottságnak. Fontos, hogy megtartsuk a
Csepel HE hazai versenysportban elfoglalt évek óta sikeres utánpótlás nevelő szerepét. Ennek
keretében az alábbi feladatokban vállal részt a Csepel HE versenyzői közössége.
• Rendszeres részvétel az ifjúsági szakkörökön.
• A versenyzés alapjainak elsajátításához szükséges eszközök biztosítása a szakkör
résztvevői számára. Igényeket az ifjúsági bizottság nyújtja be a versenybizottság
részére, amely a rendelkezésre álló anyagi keretek ismeretében tesz eleget az
igényeknek. Szükséges esetén önkéntes tárgyi adománygyűjtésben is segíti a társ
szakbizottságot.
• Közös bemutató horgászatok szervezése és részvétel az idei évre is meghirdetett
dömsödi és balatonfenyvesi horgásztáborokban. A pontos tematikát és a résztvevőket a
táborvezető és a versenybizottság vezetője egyezteti.
• Tehetséges, a versenyzés iránt érdeklődő fiatal horgászok számára mentori program
készítése és megvalósítása
A feladatok megvalósítása az járványügyi helyzetre vonatkozó rendelkezések és egyesület
elnökségi döntések ismeretében történik.
***************************************************************************
Elért eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ribli János EA kupa Szeged 18. hely (130 indulóból).
Zsiga Levente RDHSZ egyéni bajnokság Utánpótlás kategória 1. hely.
RDHSZ Szövetségi egyénibajnokság 1. hely Gyulai Ferenc.
RDHSZ Szövetségi Csapatbajnokság Csepel HE csapata 2. hely.
RDHSZ Egyesületi Csapatbajnokság 1. hely (címvédés).
RDHSZ Feeder Csapatbajnokság Csepel HE 1. hely; Mátrix- Csepel HE 3 hely.
RDHSZ feeder egyéni bajnokság Vágó Árpád 1. hely Master kategória.
TCSOB RDHSZ csapatban több Csepel HE versenyző képviseltette magát:
Gyulai Ferenc, Zsiga Levente, Benke Szabolcs
*********************************************************************************

• RDHSZ Szövetségi Egyéni bajnokság - Csepel, 2021.05.01-02.
A halban nem túl gazdag versenyen a két fordulóban összesen 80 kg halat fogtak a versenyzők
ami 2,6 kg-os átlagos fogást eredményezett. Az eredményes horgászathoz nagy szükség volt a

pályán bónusz halnak számító harcsa, ponty megfogása, nagyon sokat lendített az egyéni
eredményeken.
- Női kategóriában Rudnay Csilla nyert 3 pont 2730 g.
- Utánpótlás kategóriában Zsiga Levente végzett az első helyen 2 pont és 6630 g.
- Masters kategóriát pedig Serman László nyerte 6865 g.-os fogással.
- A felnőtt mezőnyében a mindkét napon szektorát megnyerő Gyulai Ferenc végzett
az első helyen (2 pont, 7085 g.). Eredményével elnyerte a 2021. évi Abszolút
Bajnoki címet is, ezzel együtt az RDHSZ vándorkupáját.
•

RDHSZ Szövetségi Csapatbajnokság - Csepel, 2021.06.20.
Idén 4 csapat adott le érvényes regisztrációt, így a Molnársziget, Csepel, Szigetszentmiklós
és a Bugyi horgászegyesületek csapataival kezdtük meg a versenyt. Az év elején megtartott
online versenyfelelősi megbeszélésen maradtunk a korábban eldöntött szabálynál, a 3
felnőtt versenyző mellett az U15 és az U20 kategória horgászai alkották a csapatot, ezzel is
megtartva az 5 fős csapat létszámot.
A korábbi edzések tapasztalatai azt mutatták, hogy a nagy meleg ellenére a pályán lévő
halak kapókedve nem csökkent, a fő halfajták pedig a különböző keszegfélék lesznek. Ez
beigazolódni látszott, hiszen már a verseny elejétől láthattunk fogásokat minden szektorban.
2 fő technikát alkalmaztak a versenyzők, szinte mindenki rakós botos horgászattal kezdett
- nem elfelejtve a matchbotos távok kezelését - majd a verseny második felében váltottak a
gyűrűs botos horgászatra. A szektorok győzelméhez legalább 6 kilós fogásokra volt
szükség. Az idei bajnokságot a Molnársziget SHE csapata nyerte 10.5 ponttal (17.7kg össz.
fogott súllyal) szoros versenyben a Csepel HE csapata előtt, akik 11 helyezési számmal és
17.3kg fogott hal mennyiséggel állhattak a dobogó második fokára. A harmadik helyezést
idén a Dolgozók Szigetszentmiklósi HE csapata érte el 13 ponttal és 7 kg fogott hallal.
Külön kiemelendő, hogy a Csepel HE tehetséges - és már szinte rutinos - utánpótlás korú
versenyzője, Zsiga Levente több mint 9 kg-os fogásával messze a legtöbb halat fogta a
mezőnyben. Összességében a mezőny - 20 versenyző - 47 kg halat fogott, ami 2.35 kg átlag
fogást jelentett horgászonként. Bár alacsonynak tűnhet ez a szám, de a tavaszi versenyek
átlag fogásaihoz képest már ez is majdnem duplázódott átlag.

• RDHSZ Egyesületi Csapatbajnokság - Északi-övcsatorna, 2021.08.22.
A verseny a két nagy versenyzői hagyományokkal rendelkező egyesület - a Csepel HE és a
Molnársziget SHE - csatáját hozta. A Csepel HE csapatának sikerült megvédenie a bajnoki
címét. A Gyulai, Hutóczky, Pataki, Zsiga alkotta csapata (Zsiga Gábor vezetésével)
állhatott a dobogó legfelső fokára, mindösszesen 9.5 helyezési számmal. A második
helyezést Molnársziget SHE Kék csapata érte el, míg a harmadik helyezést szintén a Csepel
HE versenyzőiből álló másik csapat szerezte meg. Előbbi 14 utóbbi 18 helyezési számot ért
el. Minden dobogós csapat egyedi érmet és egy csapatnak járó kupát vehetett át az
eredményhirdetésen

•

RDHSZ feeder csapatbajnokságok - Csepel, 2021.04.24-26.

Az A osztály versenyzőinek is feladta a leckét a pálya! A 3. hely sorsa nagyon szoros
küzdelemben dőlt el, amiből 13 ponttal - abszolút megérdemelten(!) - a Mátrix – Csepel HE.
csapata jött ki győztesen (Debrődi Attila, Szabó István, Túri Pál). Nagy különbséggel, 6 ponttal
második helyen végzett a címvédő Carp Zoom – Molnársziget 1 csapata (Bakos Bálint, Kocsis
László, Tóth Henrik). Az RDHSZ 2021. évi Feeder Csapat Bajnoki címét meggyőző fölénnyel
a Csepel HE csapata szerezte meg. Úgy látszik, hogy a Szövetségi Csapatbajnokságot már csak
kimagasló pálya fölénnyel lehet megnyerni, hiszen a dr. Pataki Zoltán, Hutóczki Attila, Nedvesi
János összetételű csapat, csupán 4 pont gyűjtött a 3 szektorban.

•

CSHE házi horgászverseny

