Horgászat Tótszerdahelyen

A nagykanizsai körzet évről évre ismétlődő horgászversenyét idén augusztus 11-én
tartottuk meg ezúttal is Tótszerdahelyen, a helyi Rádi-féle „halparadicsomban”.
Az eredmények ismeretében nevezem a halak, vagy inkább a horgászok
paradicsomának a tavat.
Az előző hetek a kánikula jegyében teltek, ezért volt egy kis aggodalom, hogy milyen
is lesz a halak „kapókedve” az adott napon. Péntek este egy üdítő hidegfront ért el
bennünket, ami szinte felpezsdítette a levegőt és a vizeket. Szombat reggel kissé
csapadékos, hűvös időre ébredtünk, és kezdtünk készülődni a versenyre.
Ez a kis adalék az időjárásról némelyeknek furcsa lehet, de aki komolyabban
foglalkozik a horgászattal, az tudja, hogy ennél a sportnál ez nagyon-nagyon
lényeges szempont.
25 fő nevezett a versenyünkre, 21 férfi, 2 hölgy és 2 gyermek induló volt, ami
kiegészült a szép számú kísérettel, feleségekkel, barátokkal és barátnőkkel.
A reggeli elfogyasztása után 8 órakor elkezdődött a horgászat, amit eleinte borongós
és hideg idő kísért. Az első óra komolyabb kapások nélkül telt el, de aztán
„beindultak” a halak, egyre több sporttárs fárasztott és szákolt, miközben a nap is
felragyogott az égen. Lehet, hogy nekünk örült?
13 órakor befejeződött a hivatalos program, a verseny.
Aki még nem élte ki szenvedélyét, annak lehetősége volt 20 óráig pecázni a saját
szórakoztatására.
14 óra körül a helyi fogadóban elfogyasztottunk egy finom és bőséges ebédet, amivel
mindenki nagyon meg volt elégedve.
Ezután következett az eredményhirdetés, ami bődületes számokat mutatott a
rendelkezésre álló 5 órát figyelembe véve:
Gyermekeknél első helyezést ért el Harmat Domonkos 2,735 kg-al, míg a
gyengébbik nemnél Kerekes Sándorné lett az első 4,16 kg-os teljesítménnyel.
A férfiak rangsora:
1 – Godinek Szabolcs: 44,14 kg !!!
2 – Üst László: 28,5 kg !!
3 – Tengerdi Csaba: 16,78 kg !
Ezek a számok önmagukért beszélnek.
Külön köszönöm a szigetvári, ajkai és zalaegerszegi sportbarátainknak, hogy
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel!
Élményekben dús, nagyszerű napot hagytunk magunk mögött, jövőre körülbelül
ugyanekkor, ugyanitt találkozunk!
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