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24-órás páros versenyünket Nyékládháza Öreg-tavon tartottuk Augusztus 11-12-én A verseny déli 12kor kezdődött és másnap 12-óráig tartott. Az versenyre 14 csapat nevezett, így kényelmesen
elfértünk a tavon. A helyek kisorsolása után mindenki elfogyasztotta nevezési pálinkát. Utána
elfoglalták a kihúzott helyeket és elkezdődött a taktikai verseny. Ki mivel csalizzon és milyen
etetőanyagot használjon, melyeket fogják előnyben részesíteni a halak. Van aki büdöset, van aki
édeset, van aki halas jellegű etetőanyagot kevert és azzal próbálta kapásra bírni a Tó bajszos lakóit.
Az idő kedvezett a horgászoknak, de a halaknak nehezen jött meg a kapókedvük. A tó favoritnak
számító hátsó részén kezdték el fogni a versenyzők az első halakat, aztán mindenkinek volt
sikerélménye.

Az első nap mindenki fogott halat, de mivel nem igazán akartak kapni mindenki várta az este
eljövetelét, hátha több lesz a kapás. Az este sem akartak táplálkozni a bajszosok így volt olyan csapat
akik 1-2 kapással át virrasztották az éjszakát, de a várva várt kapás elmaradt. Vagy nem volt ízletes a
csali vagy nem a megfelelő helyre dobáltak.

Még a délelőtt folyamán volt esély a halfogásra, de ez idő alatt sem igazán voltak kapókedvükben a
pontyok, amurok. A mérlegelés folyamatos volt így tudták a csapatok hogy ki hogyan áll. A 3-ik
helyért komoly verseny alakult ki két csapat között, mivel felváltva fogták a halat, hol az egyik, hol a
másik csapat volt a dobogón. A verseny lefújása után ment a találgatás kik nyertek. Az utolsó
mérlegelésig még voltak csapatok akik szép halakat tereltek a szákokba. így az utolsó mérlegelésnél
alakult ki a végeredmény.
I.

Csernyik István –Csáki Gábor 122,47 kg

II.

III.

IV.

II. Hustya István - Víg Attila 98, 89 kg

III. Lengyel Sándor – Ábel László 76,24 kg

A legnagyobb halat Csernyik István fogta 9.2 kg

Az csapatok összesen 471,55 kg halat fogtak.

A babgulyás elfogyasztása után megköszönve a tógazdának búcsút intettünk az Öreg- Tónak, amely
visszavár a következő versenyre még több hallal, még több élménnyel.

