
 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

24 órás horgászverseny – Pusztaszentlászló – 2020.09.26-27. 

 

37 nevező horgász jelent meg 2020. szeptember 26-án a délelőtti órákban a 24 órás 

horgászverseny regisztrációján. A rendhagyó sorsoláskor a nevezők a Final Baits egy-egy 

különböző ízesítésű pop-up csaliját választhatták, melyek dobozain lévő sorszámok szerint 

sorrendben állítottuk a versenyzőket. Az így megállapított sorrend alapján választhatták meg, 

hogy ki melyik helyen kezdik meg a versenypecát. 

A horgászatra szombat 12:00 órától egészen vasárnap 12:00 óráig volt lehetőség. 

A mérlegelésben a ponty, amur és compó halfajok egyedit számoltuk be, bár az utóbbi senkinek 

sem akadt a horgára. Az első fogások már 14 óra felé jelentkeztek, de volt, aki még vasárnap 

11:45-kor is mérlegelt. 

A vasárnapi déli harangszóra kialakuló végeredmény az alábbiak szerint alakult: 

Összes megfogott hal 50 db volt. Ebből 38 db ponty és 12 db amur. 

Az összes fogás 176,43 kg 

A legnagyobb halat, egy 12,2 kg-os pontyot, vasárnap reggel 07:00 órakor Németh Patrik 

horgásztárs mérlegelte, aki az 53-as horgászhelyen versenyzett. Horgászsikeréért oklevelet és 

trófeát vihetett haza, illetve egy különdíj csomagot is átvehetett.  

A leadott fogási lapok alapján megállapított végeredmény: 

1. hely – Hajdú Tamás (25-ös hely) – 5 db ponty, 8 db amur – 47,7 kg 

2. hely – Nagy Ferenc (1 hely) – 6 db ponty – 26,4 kg 

3. hely – Németh Patrik (52-as hely) – 2 db ponty, 1 db amur – 24,6 kg 

A díjazottak egy-egy kupát és oklevelet, a Varga Horgászboltban beváltható horgászutalványt, 

valamit a Horgászonline Horgászbolt és a Final Baits ajándékcsomagjait kapták 

teljesítményükért.  

 

 



2 
 

 

További helyezések a verseny végén leadott fogási lapok alapján: 

4. hely – Szabó Balázs (26-os hely) – 5 db ponty, 3 db amur – 18,6 kg 

5. hely – Kővágó János (47-es hely) – 3 db ponty – 7 kg 

6. hely – Simon Roland (22-es hely) – 3 db ponty – 5,7 kg 

7. hely – Lévai Jácint (49-es hely) – 2 db ponty – 5,3 kg 

8. hely – Mesterházi András (5-ös hely) – 2 db ponty – 5,1 kg 

9. hely – Mesterházi Jenő (5-ös hely) – 2 db ponty – 4,7 kg 

10. hely – Bátorfi László (49) hely) – 1 db ponty – 3,6 kg 

11. hely – Németh Csaba (33 hely) – 1 db ponty – 2,3 kg 

12. hely – Kassai Norbert (45 hely) – 1 db ponty – 2,2 kg 

13. hely – Kulcsár Zsolt (33 hely) – 1 db ponty – 1,5 kg 

14. hely – Büki Zoltán (1 hely) – 1 db ponty – 0,9 kg 

Minden részvevőnek gratulálunk a horgászsikerekért! 

A verseny végén egy gulyással vendégeltük meg a versenyzőket és segítőket. 

Köszönjük mindenkinek a munkáját a sikeres rendezvényért! 

 

 

Pusztaszentlászló, 2020. 09. 27. 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök 

   


