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2018.07.07.-én került megrendezésre immár VI. alkalommal, a Létesítményi
Tûzoltók Országos Horgászversenye. Helyszíne nem lehetett más, mint az
almásfüzitõi kavicsbányató, ahol életre kelt ez a verseny. 
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 2018.07.07.-én került megrendezésre immár VI. alkalommal, a Létesítményi
Tûzoltók Országos Horgászversenye. Helyszíne nem lehetett más, mint az
almásfüzitõi kavicsbányató, ahol életre kelt ez a verseny. A nyár közepi idõpont
ellenére az elõõrsök már megérkeztek péntek reggel és többen tesztelték a fogási
lehetõségeket. A horgászat végeztével beköszöntött egy nagy vihar, de a közös
tárcsázást, jó hangulatú beszélgetést nem tudta elmosni. 

Másnap korán reggel 10 csapat 21 versenyzõje kezdte el a horgászatot a helyek
kisorsolása és a frissen sütött lángos elfogyasztása után. Az elõzõ napi viharnak
köszönhetõen a délelõtt nagy része felhõsen telt, de ez nem okozott gondot a
horgászoknak. Sajnos a halak már nem kaptak annyira, mint elõzõ nap. A verseny
kezdetét jelzõ sziréna szó után legalább 8 percet kellett várni az elsõ ponty
mérlegelésére. Aztán lassan, (egy csapat kivételével) mindenkinek sikerült fogni
nemes halat. Mérlegelés folyamatosan történt így gyorsan visszaengedésre került
a kifogott pontyok, dévérkeszegek, amurok és tokok. A verseny 5 órás volt, de
nagy izgalmakat tartogatott az utolsó fél órája, melynek köszönhetõen szoros
eredmény született. Az eredményhirdetést követõen közös fényképpel és egy
közös ebéddel zártuk a két napos rendezvényünket ahol felmerült annak
lehetõsége, hogy jövõre Pápa környékén csapjunk ismét össze. 

A VI. Létesítményi Tûzoltó Országos Horgászverseny végeredménye: 

Egyéni: 

I. hely: Rajkovics Bogát (FER Tiszaújváros) 16,89 kg 

II. hely: Vaszari István  (Rába-Front Kft.) 15,96  kg 

III. hely: Papp Antal  (ContiTech Rubber Indstrial Kft.) 14,00 kg. 

IV. hely: Bodnár János (Bosch Miskolc.) 13,89 kg. 

V hely: Lehoczki Ádám (ContiTech Rubber Indstrial Kft.) 11,31kg. 

VI hely: Tanács Gábor (ContiTech Rubber Indstrial Kft.) 10,94 kg 

Csapat: 

I. hely: ContiTech Rubber Indstrial Kft. II  csapat 25,31 kg 

II. hely: Miskolc Bosch Kft. 20,81 kg 



III. hely: Rába Front Kft. Gyõr 20,75 kg 

IV hely: ContiTech Rubber Indstrial Kft. I  csapat 20,32 kg 

V hely: FER Komárom 8,75 kg 

VI hely: Paks Atomhal 2 csapat 6,22 kg. 

Különdíjak: 

Legnagyobb halat fogó versenyzõ: Csapó Zoltán (FER Komárom) 7,15 kg ponty. 

  

Forrás, további részletek: LTSZ 

  

Szekszárd, 2018.07.10. 

  

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség 

     

  

 


