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Április 12-én, a kötelező edzéssel kezdetét vette a IV. method feeder országos
bajnokság első elődöntője. Idén a rendkívüli érdeklődésre való tekintettel már négy
elődöntőt írtak ki, de sokan így is lemaradtak a jelentkezésről (már-már az is egyfajta
győzelemmel ért fel, ha sikerült bejutni valamelyik fordulóba). Szerencsére az elsők
között neveztem, így nem kellett aggódnom. A döntőbe az első 12-13 helyezett jut
tovább az 50 indulóból, ami azt jelenti, hogy mindkét versenynapon a 10fős szektor
első harmadában kellene végezni…
A pénteki edzésre már kigondolt taktikával és kipróbált etetőanyaggal érkeztem,
amivel nem is volt probléma, de az időjárással igen. Esőbe hajló, felhős idő, viharos
szél és 6-7°C-os hideg fogadott. Kissé alul is voltam öltözve, így aztán végig
vacogtam az 5 órás tréninget. A halak sem úgy jöttek, ahogy kellett volna, de ez
jellemző volt a szektoromra (az edzésre a helyeket megint előre sorsolták, most az
59. helyen ültem, ami inkább a jobb helyek között van jegyezve). Kardinális titkokra
már nem jöttem rá a horgászat során, de azt tudtam, hogy a másnapi versenynapra
termo ruha nélkül nem indulok el…
I. versenynap
Szombat reggel jóval a verseny kezdete előtt már a vízparton voltam Emil barátom
társaságában, aki volt olyan kedves és vállalta a háttérember szerepét a két napra.
Ezúton is köszönöm neki a segítséget, nagyon hasznos volt a közreműködése.
Az időjárás nem javult, 40-50km/h erősségű, viharos szél fújt már napok óta, maradt
a borult, hideg idő. Mindig panaszkodom, hogy nincs szerencsém a sorsolással, hát
most nem szólhatok egy rossz szót sem. A 63-as helyet sikerült kihúznom, a szél
alatti oldal legszélső helyét. Gyakorlatilag 4-5 napja ebbe az irányba fújt már a szél,
rendkívüli mennyiségű halnak kellett itt lennie. A bepakolás során Döme Gábor is
meglátogatott (a szektorom másik végén Sipos Gábor ült, a tavalyi bajnok, Gábor őt
segítette, illetve tapasztalatot gyűjtött a második elődöntőre, ahol ő indult) és
biztosított róla, hogy nagyon kivételes helyen ülök. Ez persze nem minden, a halakat
még meg is kell fogni… A limitellenőrzés zökkenőmentesen ment, bár a limiten
változtattak a tavalyihoz képest. Mindössze 8 liternyi etetőanyagot (etetőanyag, mag,
pellet stb.) és 1 liternyi csalit (pelletet, minibojlit) lehetett bevinni, amit maximálisan
kihasznált mindenki. Etetőanyagnak Serie Walter Panettone black és TTX keverékét
használtam némi édesítőszerrel és sárga-piros süllyedő morzsával megbolondítva,
illetve kevés csemegekukoricát tettem az alapozásra szánt anyaghoz. Csaliként
ízesítéstől függetlenül a narancssárga wafterek, pelletek működtek legjobban az
előzetes tapasztalatok alapján (ez a verseny idejére is igaz).

Első nap, a szektor másik végén Sipi a tavalyi bajnok (sárga autó), kettővel mellettem
Újszászi Dani az Energoteam versenyzője…
10 órakor megkezdődött a verseny. Az alapozó etetés során két távolságot etettem,
51 és 30m távolságban, majd a távolabbi helyen kezdtem meg a horgászatot. Az
első kapásra kb. 2-3percet kellett várnom, a határozott, botvivős kapásba beleállt a
bot. A hal keményen húzott, de sikerült a part közelébe kényszeríteni, és már a
merítőért nyúltam volna, amikor elszakadt a 0,08-as fonott horogelőke.
A halat úgy 5 és 8kg közé becsültem, és a szomszédom, aki szintén akasztott a
bevágásom pillanatában, persze kivette az övét, ami 7kg körül volt. Gyakorlatilag
összeomlottam… Nagyon kellett volna ez a hal az önbizalmamnak, innentől kezdve
csak szerencsétlenkedtem, míg a szomszéd a közeli etetéséről folyamatosan szedte
a nagytestű pontyokat, köztük egy jó 11 kilóst is és ellépett az egész mezőnytől. Az
etetéseket folyamatosan váltogatva sikerült 1-2 jobb halat fognom (ezek úgy 3kg
körül voltak), de inkább a kisebbek voltak előttem. A viharos szél nagyon
megnehezítette a pontos horgászatot, ami pedig sarkalatos kérdés volt. Emil próbálta
tartani bennem a lelket, folyamatosan adta az instrukciókat miközben rázta hideg,
mivel meglehetősen alul volt öltözve az időjáráshoz képest. A verseny lefújása után
hamarosan megérkeztek a mérlegelők is. Szomszédom több mint 43kg-mal tó egyet
csinált, vagyis verte az egész mezőnyt. Az érdekes a dologban, hogy darabra szinte
ugyanannyi halam volt, de csak 14,92kg összsúlyban, ezzel a szektor 5. helyén
végeztem. A döntőbe jutáshoz a következő versenynapon az első kettőbe kell
végezni a szektorban, lecke feladva…

Jön a hal…
II. versenynap
A változatosság kedvéért alábbhagyott a szél, cserében szitáló eső fogadott a
vízparton. Szerencsére nem volt kitartó csak a felkészülési idő alatt tette próbára az
idegeinket. A sorsolás érdekesen alakult. Mivel előző nap kiemelt helyen ültem, most
az irányított sorsolás szerint húztam, vagyis a kiemelt helyeket kivették a számok
közül és az előző nap kiemelt helyein ülők ezekből sorsoltak. Nekem az A3 jutott,
mely a szélső helytől eggyel beljebb van, szinte szemben az előző napi helyemmel.
Gondoltam ez nem lehet olyan rossz, aztán a telefonomon megnéztem az előző napi
eredményeket. Ezen a helyen 4,42kg-ot fogtak, ez volt az egyik „halálhely”… A
felkészülési idő alatt egy 60g-os ólommal kitapogattam a helyet magam előtt.
Majdnem teljes egészében egy kb. 30-40cm vastag iszapmező volt előttem, alig pár
négyzetméternyi meghorgászható területtel. Az etetéseket ide jutattam be kb. 60m és
24m távolságban. Nem ragozom, kínszenvedés volt azt a 7kilónyi halat kivarázsolni
innen, amit a végén lemértek nálam. Ez sajnos csak a szektor 9. helyére volt elég. Az
etetésekre nem álltak be a halak, igazi method-os, kereső pecával lehetett csak
kapást elérni, gyakorlatilag minden halat más-más helyről fogtam és ezek is 2040dkg-os kárászok illetve nem sokkal nagyobb pontyok voltak.. A többi szektorban is
gyengébben fogtak, mint az előző napon. A szél el álltával halak a tó középső
részére koncentrálódtak, innen még viszonylag jól lehetett fogni, de a széleken annál
jobban meg kellett küzdeni a kapásokért. Egyedül Kiss Imi csapattársunknak jött ki jól
a lépés, aki az előző napi szektor 10. helyét most egy szektor 2-vel szépítette.
Gratula Neki innen is!

És megy a szákba…
Összetettben a 34. helyen végeztem, összesen 21.94kg fogással. Igazából jobbra
számítottam, de főleg a második napon képtelen voltam többet kihozni a helyből. 50
induló közül a 34. hely nem mondható jónak, még csak középmezőnynek sem. Ezzel
együtt megint jó néhány nagyobb név illetve támogatott, profi versenyhorgász vérzett
el, ami a tó megfejthetetlenségét, kiszámíthatatlanságát jelzi. További érdekesség,
hogy a második elődöntőben indult, friss feeder világbajnokaink közül, sem Döme
Gábor sem Erdei Attila nem tudott továbbjutni a döntőbe…
A nem túl jó helyezés ellenére sokat tanultam, tapasztaltam már csak ezért is
megérte elindulni. Jövőre állítólag a frissen felújított Maty-ér ad otthont a versenynek,
ahol valószínűleg újra elindulok.
Bandzi László

