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Beszámoló Egyesületi Egyéni és Gyermeknapi Horgászversenyről 

 

2020. szeptember 12-én rendeztük meg az első, hagyományostól eltérő szervezésű, egyesületi 

horgászversenyt. A rendezvény keretében tartottuk meg a tavaszi programból elhalasztott 

gyermeknapi horgászversenyt is, amely egyben a söjtöri általános iskolával együttműködve 

megszervezett iskolai horgászszakkör záró rendezvénye is volt. 

A reggeli regisztráción összesen 26 fő nevezett a versenyre.  

A felnőtteknek egy 4 órás horgászat volt az első programpont, míg a gyerekek barkácsolási feladattal 

és célba dobással kezdtek. 

A versenybe nevező gyerekek a délelőtt folyamán - a verseny harmadik feladataként - a megyei 

vizsgabizottság előtt állami horgászvizsgát tettek. A bizottság tagja Makovecz Tamás és Komáromy 

Zsolt a Horgászegyesültek Zala Megyei Szövetségének elnöke és alelnöke volt. A nevező gyerekek 

közül 12 főnek sikerült megszereznie az állami horgászvizsgát. Ezen felül egy felnőtt horgásztárs is 

sikeresen vizsgázott. 

A gyerekek utolsó feladata egy kétórás horgászati forduló volt, ez után került sor a verseny 

értékelésére. 

A horgászfordulót időközben lezáró felnőttek fogási eredményeik alapján, az első öt helyezett, 

valamint további három másik felnőtt versenyző is teljesítette az elméleti tesztekből, barkácsolásból 

és casting feladatból álló fordulókat, a végleges sorrend kialakulása, illetve egy különdíj elnyerése 

érdekében. 

A verseny végeredménye: 

Felnőtt kategória  

I. helyezett: Nándor Róbert – 8 versenypont 

(571 horgászati pont, elméleti tesztek 1. hely, barkácsolás 4. hely, casting 2. hely) 

II. helyezett: Luczi Jenő – 9 versenypont 

(195 horgászati pont, elméleti tesztek 2. hely, barkácsolás 2. hely, casting 1. hely) 

III. helyezett: Bakonyi Norbert – 11 versenypont 

(200 horgászati pont, elméleti tesztek 3. hely, barkácsolás 1. hely, casting 4. hely) 
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 Különdíjazott: Ujj Gábor – 6 versenypont 

 (elméleti tesztek 2. hely, barkácsolás 2. hely, casting 2. hely) 

Ifjúsági kategória 

I. helyezett: Széll Róbert – 10 versenypont 

(163 horgászati pont, elméleti tesztek 1. hely, barkácsolás 5. hely, casting 2. hely) 

II. helyezett: Tuboly Márton – 12 versenypont 

(113 horgászati pont, elméleti tesztek 2. hely, barkácsolás 3. hely, casting 4. hely) 

III. helyezett: Bekő Gergő – 15 versenypont 

(33 horgászati pont, elméleti tesztek 5. hely, barkácsolás 1. hely, casting 5. hely) 

 Különdíjazott: Jordán Ramóna – legsikeresebb horgász 

 (618 horgászati pont) 

Gyermek kategória 

I. helyezett: Takács Márton – 7 versenypont 

(horgászat 3. hely, elméleti tesztek 1. hely, barkácsolás 1. hely, casting 2. hely) 

II. helyezett: Széll Péter – 9 versenypont 

(horgászat 2. hely, elméleti tesztek (számított) 4. hely, barkácsolás 2. hely, casting 1. hely) 

III. helyezett: Mikolinacz Bence – 11 versenypont 

(horgászat 1. hely, elméleti tesztek 3. hely, barkácsolás 3. hely, casting 4. hely) 

 

Minden díjazottnak gratulálunk! 

A versenyzők díjazását a Varga Horgászbolt, valamint a Final Baits támogatásából és a sikeres 

Mohosz HUNOP pályázatából biztosítottuk.  

A résztvevőek a verseny végén meleg ebéd vendéglátásban részesültek.  

 

Pusztaszentlászló, 2020 szeptember 12. 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök 

    


