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Beszámoló III. Pergető Horgászversenyről 

2020. október 24-én rendezte egyesületünk a III. Pergető Horgászversenyét.  

Az előzetes nevezést követően 43 horgász regisztrált reggel 07:00 órakor, majd kürtszóra 08:00 

órakor kezdték meg versenyzők a ragadozó halak kifogását. 

Már a kezdéskor jó verseny ígérkezett, mert a ködös, kissé hűvös időben az első percben sikerült 

halakat fogni. A versenyzők 10 percenként változtatták a versenyszektorukat és így járták körbe 

a tópartot. A 14:00 órakor felhangzó záró kürtszóra már majdnem minden horgásztárs mérlegelt 

legalább egy csukát, volt, aki fogassüllőt vagy balint is tudott akasztani. 

Az összesítés során kiderült, hogy a versenyzők összesen 188 db csukát, 2 db fogassüllőt és 1 

db balint fogtak meg.  

A verseny díjazottai: 

I. helyezett: 

Szakály György - 10 db csuka – 1 db méretkorlátozás feletti, 1 db jelölt 

   elért pontszám: 657 

   nyereménye: oklevél, kupa, 1 hetes olaszországi horgászat az  

Olasz Peca felajánlásából  

 

II. Zsíros Imre - 9 db csuka – 1 db méretkorlátozás feletti, 2 db jelölt 

elért pontszám: 653 

nyereménye: oklevél, kupa, egy éves területi engedély 2021-es 

idényre, 15 ezer Ft. értékű Varga Horgászbolt ajándékutalvány 

  

III. Helyes Ferenc - 10 db csuka – 1 db méretkorlátozás feletti 

elért pontszám: 632 

nyereménye: oklevél, kupa, 20 ezer Ft. értékű Varga Horgászbolt 

ajándékutalvány 

Legnagyobb hal különdíj: Simon Roland  - 88 cm-es csuka (farok végéig mérve) 

    nyereménye: oklevél, kupa, 1 db pergető táska a Varga 

Horgászbolt felajánlásából 

Minden díjazottnak gratulálunk! 
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A verseny zárásaként a résztvevők babgulyást ebédelhettek, melyet Horváth László horgásztárs 

készített el. 

A verseny szervezését Hegedűs Gergő intézte. Bíróként közreműködött: Horváth N. Róbert, 

Németh Tamás, Koltai Milán, Melles Marcell, Szekeres Zoltán, Bakonyi Zsolt, Dávid Lajos, 

Hegedűs Zoltán és Dr. Jandó Zoltán.  

Reméljük minden résztvevő jól érezte magát ezen a sikeres programon! 

Fényképek és a teljes végeredmény a honlapunkon és a facebook oldalunkon lesz közzétéve.  

Pusztaszentlászló, 2020. október 24.  

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök 

   


