
Horgászat Szepetneken 

 

A nagykanizsai körzet évről-évre ismétlődő horgászversenyét ez évben október 03-án 
tartottuk meg Szepetneken, a helyi horgászegyesület taván.  
Ez az év kicsit szomorkás, ellentmondásos volt a sportrendezvények terén is, 
gondolok itt a COVID_19 vírusra és a vele járó korlátozásokra. Mi természetesen 
igyekeztünk betartani az előírt óvintézkedéseket, a 1,5 méteres védőtávolságot és 
szorgalmaztuk a kézfertőtlenítő használatot. 
Az előző hetek változékony időjárása ellenére abban reménykedtünk, hogy az adott 
napon kedveznek nekünk az égiek. Szombat reggel kissé szeles, hűvösebb időre 
ébredtünk és kezdtünk készülődni a versenyre. A nap folyamán végig dél-nyugati szél 
fújt, de szerencsére kora délelőttre felmelegedett a levegő. 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. 
A nevezett versenyzők rendben megjelentek, kiegészülve a szép számú kísérettel: 
feleségeikkel, gyermekeikkel, barátaikkal és barátnőikkel. 
A reggeli elfogyasztása után 8 órakor elkezdődött a horgászat. A sporttársak körében 
elég nagy volt a szórás, már ami a fogott halak mennyiségét illeti. Nagy nevek 
„betliztek”, szinte semmit sem fogtak és új üstökösök ragyogtak fel az égen.  Nem 
véletlen, ha a pecát egy kicsit szerencsejátéknak is tekintik az emberek. 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. 
14 óra körül elfogyasztottunk egy finom és bőséges ebédet, amit mi, a rendezők 
készítettünk el bográcsban, a helyi pavilonban. Ezután következett az 
eredményhirdetés, ami szép számokat mutatott a rendelkezésre álló 5 órát figyelembe 
véve. 
 
Eredmények: 
Gyermekek: 
1 – Pusztai Benedek: 4,61 kg 
2 – Harmat Bertold: 2 kg 
3 – Harmat Domonkos: 1.8 kg 
A férfiak névsora: 
1 – Üst László: 18,42 kg 
2 – Bíró Ferenc: 16,35 kg 
3 – Pintér Ferenc: 10,87 kg 
Hölgy kategória nevezés hiányában sajnos az idén nem volt. 
Az összes kifogott hal tekintetében sincs okunk szégyenkezni, ez 87,2 kg halat 
jelentett.  
 
Élményekben dús, nagyszerű napot hagytunk magunk mögött, jövőre körülbelül 
ugyanekkor, valószínűleg ugyanitt találkozunk! 
 
Sánta Csaba 
sportfelelős 


