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A tavalyi évben ismét sikerült kiharcolnom a támogatott kerettagságot az egyesületi
versenyeken, így Lutor Tamás és Kiss Imre csapattársammal már februárban elkezdtük
tervezni az idei versenyszezonunkat…
Fő versenynek megint a Method Feeder OB. első elődöntőjét jelöltem meg, amit akárcsak a
tavalyi évben idén is Székesfehérváron, a Palotavárosi horgásztavon rendeznek meg. A
method szakág népszerűségét jelzi, hogy idén már négy elődöntőt írtak ki, melyekre
rekordidő alatt betelt a nevezés. Az elődöntők során 50-50 horgász küzd egymással a
szintén 50fős döntőbe jutásért, ahová csak az első 12-13helyezett kerül be.
A jobb szereplés érdekében most több próbahorgászatot terveztem az OB. előtt. Először
márc. 15-én látogattunk el a tóra Tamással és Imivel egy közös horgászatra, ahol különféle
etetőanyagokat próbálgattunk és próbáltuk kiokoskodni, hogy most vajon mire is gerjednek
a palotavárosi pontyok.
A második alkalom már a fenti verseny volt, ahol további tapasztalatokat próbáltam
szerezni, már kiélezettebb, versenykörülmények közötti helyzetben. A verseny színvonalára
nem lehetett panasz, az országos method feeder versenyszabályzat szerint történt a
lebonyolítás és a közelgő OB. miatt az első elődöntő szinte összes résztvevője rajthoz állt,
szám szerint 59fő.

Csípős reggel Palotavároson… A stég deres, hőmérséklet 1°C

A versenyre már kimondottan kellemesen alakult az időjárás, bár reggel még csípős hideg és
némi fagy is volt, később már lekéredzkedett a kabát, sőt a pulóver is. A sorsoláson sikerült
az egyik kimondottan jó helyet, a 47-t kihúznom, így a „mumus” helyeket elkerülve,
optimistán készültem a pecára. A tavalyi évhez képest néhány helyen változtattak a
szabályokon, ennek értelmében már kizárólag csak flat-method kosarakat lehet használni,
bordás kosár csak etetés céljára volt engedélyezve. Az eddigi 12l etetőanyag és csali limit
(vagyis az összes etetőanyagnak és csalinak bele kellett férnie egy 12l-es lezárt vödörbe) is
lecsökkent, mindössze 8l etetőanyag és 1liternyi csali (minibojli, pellet, kukorica stb.) illetve
1/8” élő csali volt engedélyezve.
A limitellenőrzés simán ment, mindössze kb. 5liternyi etetőanyaggal és némi
csemegekukoricával készültem. A versenyt megelőzően az édes, kukorica bázisú
etetőanyagoknak szavaztam bizalmat (Serie Walter Panettone black és TTX 2:1 arányú
keveréke), míg legtöbben még a magas fehérje tartalmú, halas kajákban bíztak.
9.45-kor megkezdődött az etetés, ki többet ki kevesebbet, de volt olyan is aki, semmit nem
etetett. Én bíztam a melegedő vízben, de csak óvatosan alapoztam, kb. 5-6 bordás kosárnyi
kukoricával dúsított etetőanyaggal.

Ez ment az alapra…

És ezzel horgásztam…
10.00-kor megkezdődött a verseny és a mellettem balra, a szektor szélén horgászó
Haldorádós versenyző máris nagyban húzta a halat. Kb. egy óra elteltével sikerült magam
elé állítani a halakat és megkezdeni a felzárkózást, de még ekkor is csak nekünk volt
értékelhető fogásunk a szektorban. Az idő lassan késő tavasziba fordult, kellemetlenül
égetett a nap és egyre nehezebb volt lent tartani a halakat az etetésen. Közben a szektorom
belső részein is megkezdődött a halfogás, néhol egészen jó halakat is fogtak. A Haldorádós
szomszédom (Csővári Tibor) közben több nagyobb hallal (köztük egy több mint 7kg-os
ponttyal) elhúzott a mezőnytől és bár nekem is sikerült egy majd’ 6kg-ost kivarázsolnom,
már nem tudtam tartani vele a lépést, sőt a szektor belsőbb részein ülők is kezdtek
felzárkózni.
Délután 15.00-kor lefújták a versenyt (most sajnos nem jött nagy hal az utolsó pillanatban)
és mindenki türelmetlenül várta a mérlegelést. A 15fős szektorban a 4. helyet értem el
12,11kg-os fogásommal, ami összetettben a 14. helyet jelentette. Eddig a legjobb
eredményem itt, a palotavárosi tavon. A halak eloszlását most is jól jelzi, hogy a
szektoromban a győztes fogást 29kg-al érték el, míg a másik oldalon 50-60kg-os fogások is
voltak… (Debrődi Attila a tavalyi döntő második helyezettje mindössze 4kg tudott elérni,
egy átlagosnak mondható helyről).
Felkészülésnek nem volt rossz, de az elődöntőig még több mint két hét van hátra, addig sok
minden történhet. Az etetőanyag jól szerepelt, azon biztos nem fogok változtatni, csaliból
pedig csak a narancssárga pelletek működtek, ízesítéstől függetlenül.

