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   Az egyesületünk versenycsapata 
ez évben is azt a célt tűzte ki, hogy a 
lehető legjobban képviselje a hor-
gászegyesületet, a hazai és a nem-
zetközi versenyeken. Próbáltunk 
egy olyan programot összeállítani, 
amiben mind az egyesület, mind a 
versenyzők igényeit figyelembe 
vehettük. Ez évben is erős csapa-
tokkal és versenyzőkkel mérhettük 
össze a tudásunkat, de a küzdelem 
mellett, a sikerre is vágytunk. 
Emellett a szokásos egyesületi ver-
senyünkre is sor került, igaz némi 
csúszással. Nézzük sorban az év 
eseményeit.  

 

IX. Bodrogközi Horgászkupa 
 

   A versenycsapatunk legfontosabb 
eseménye mindig a Bodrogközi 
horgászkupa, amit az éven a kilen-
cedik alkalommal rendeztek meg. A 
2 fordulós nemzetközi horgászkupa 
első állomása ez éven az alsóberec-
kiben található Ó-bodrog holtág 
volt, április 18-án. Hét magyaror-
szági és három szlovákiai csapat 
nevezett ez éven az eseményre. A 
víz jól ismert volt számunkra, hi-
szen a közelsége miatt több alka-
lommal tréningeztünk már itt, il-
letve több alkalommal küzdöttünk 
már meg a szeszélyességével éles 
körülmények közt. Ez éven sem 
volt másként. Az intenzíven telepí-
tett vizek sajátossága, hogy nagy-
mértékben befolyásolja a fogást, 
hogy előtte milyen mennyiségben 
telepítettek és növelték a halállo-
mányt, illetve az előző napokban 
milyen mértékben horgászták meg 
a vizet, na és nem beszélve az időjá-
rás okozta meglepetésekről. Az 
éven ez a tényező ugyan kedvezett 
számunkra, mert szép tiszta, bár 
szeles idő fogadott bennünket, de 
valahogy mégis a szokottnál váloga-
tósabbak lettek a halak. Az egész 
mezőny nagyon változatos ered- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ményt produkált. Igy elég nagy 
eltérések születtek a fogásokban. 
Szerencsére azért minden verseny-
zőnknek sikerült a szektorában 
helytállni. Az összesítés után ugyan 
nem álltunk dobogóra, sőt ez éven 
még a közelében se kerültünk, de 
értékes tapasztalatokkal várjuk a 
2011. évet, amikor is a jubileumi 
10. évéhez ér a sorozat.  
 

Eredményeink: 
 

Kapitor András 1190 g 
Tarr Attila  580 g 
Szemán Miklós 1370 g 
Ifj.Bocsi István 860 g 
 

Összesített eredmény: 
31 szektorpont – 9. hely 

 

 

42. Megyei Horgászbajnokság 
 

   Több éves kihagyás után ez éven 
ismét visszatértünk, az éveken át 
kritizált megyei horgászversenyre. 
Ez éven a változást az jelentette, 
hogy a bonyolult eredményszámí-
tások miatt teljesen külön rendez-
ték meg az egyéni és a csapatver-
senyt. Mivel az egyéni verseny idő-
pontja egy számunkra nem teljesít-
hető időben volt, így egyértelműen 
a csapatversenyt preferáltuk, hi-
szen itt tudtuk csak érdemben kép-
viselni az egyesületünket. A verseny 
helyszíne 2010-ben a sárospataki 
Berek holtág volt. Talán a Pácini-
Karcsa tó után ezen a vízen va-
gyunk úgymond otthon, hiszen a 
legtöbb versenyt ezen a helyszínen 
rendezik a régiónkban.   

   8 csapat nevezett a versenyre. A 
csapat felállás a kiírás szerint 4 
felnőtt, 1 női, 1 ifjúsági, 1 serdülő és 
1 gyermek-versenyző, tehát nyolc-
tagú lett volna. Sajnálatos módon 
az egyesületünkben nagy hiány van 
az utánpótlás szinten, így csak fél 
csapattal tudtunk felállni. De így 
sem adtuk fel, bár győzelmi esé-
lyünk nem lehetett a hiányzók mi-

att. A három órás verseny nagyon 
jó hangulatban telt. Szinte feledtet-
te az évekkel ezelőtti problémákat. 
Ismét jó érzéssel töltött el minket a 
részvétel. Nagyon reméljük, hogy 
megmarad ez a hangulat és az új 
szervezőknek köszönet, egyre töb-
ben csatlakoznak majd hozzánk.  
 

 
 

   Az eredmény is szépre sikerült. 
Azzal a hátránnyal, hogy csak négy 
versenyzővel indultunk, tehát így a 
másik négy szektor utolsó helyét 
számolták nekünk versenyző hiány 
miatt, így is az 5. helyen végeztünk. 
Ami fantasztikus eredmény, hiszen 
3 olyan csapatott előztünk meg, aki 
teljes létszámban állt fel. Egy kis 
fejszámolás után az is világos lett 
számomra, hogy ha minden kate-
góriában indultunk volna, és a női 
és az utánpótlás szektorokban leg-
alább egy-egy halat fogtunk volna, 
nagy eséllyel a dobogón kapunk 
helyet. Tehát minden elismerésem 
a csapatnak!  
 

Eredményeink: 
 

Ifj. Bocsi István 900 g          
Szemán Miklós 1020g  
Kapitor András 680 g  
Orosz Norbert  1320g  

Összesített eredmény: 
34 szektorpont – 5. hely 

 

 

Egyesületi Horgászverseny 
 

   Az idén is megrendeztük a szoká-
sos egyesületi horgászversenyün-
ket, a Pácini Karcsa tavon, amire 
csak az egyesületünk tagjai nevez-
hettek. Ez éven is a szokásoknak 
megfelelően a június utolsó szom-
batjára tűztük ki a verseny időpont-
ját. Meg is indult a szervezés, és a 
meghívók is kifüggesztésre kerül-
tek. Ekkor a természet közbeszólt 
és újból megmutatta erejét, bizo-
nyítva azt az állítást, hogy „a víz az 
úr”. Mint mindenki számára isme-
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Horgászversenyek 2010 
 

   Tervek, Küzdelmek, Eredmények   . 
 
 

Szebényi Tamás – versenyfelelős 
beszámolója  
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