Nem jó időjárást fogtak ki
Megrendezték a hagyományos horgászversenyt a Szarvas-tavon
Húsz fő ragadott horgászbotot, hogy összemérje erejét a már szokásosan május
1-jén megrendezett Zirc Város Szarvas-tó Kupán. A versenyzők között női
sporthorgász is volt, ráadásul szépen is szerepelt, de a prímet Selmeczi György
vitte, aki a legnagyobb mennyiségű és egyben a legnagyobb halat fogta ki.
A résztvevők mezőnyében hatan a Zirci Sporthorgász Egyesületből kerültek ki, a többi
versenyző Győrből, Veszprémből, Bakonycsernyéről, Gyulafirátótról, Kádártáról,
Bakonyszentkirályról és Balatonalmádiból érkezett. A beetetést követően nyolc órakor
Bereczki Zoltán versenybíró megadta a kürtjelet a kezdéshez, s borult ég alatt, időnként
szemerkélő esőben délután egy óráig ülték körül a tavat a sporthorgászok az idénynyitó
kupán. A halparadicsomból érkező Werner Ferencet (Balatonalmádi) két zirci fogta közre
a dobogón: az első helyet Selmeczi György szerezte meg (5 kg 30 dkg), a második 3
kilogramm 60 dekagrammot teljesített, míg a harmadik helyezett Hoffer Ervin kereken
három kilogrammot emelt ki a vízből. Az egyetlen hölgyversenyző, Neuer Mariann (Győr)
valamivel több mint két kilogramm halat fogott ki. A legnagyobb fogás egy öt
dekagramm híján két kilós ponty volt. A helyezettek serleget és horgászeszközt vihettek
haza, a különdíjas a zirci horgászbolt ajándéktárgyát kapta Peidl György szervezőtől, a
Zirci Sporthorgász Egyesület elnökétől. A tó körül még egy hölgy aktivizálta magát,
jegyzőkönyvvezetőként és társadalmi munkásként – nem elsősorban a Munka ünnepe
miatt – vette ki a részét Bereczkiné Papp Krisztina.
A versennyel egyben kezdetét vette a horgászszezon is. Az idei házirend tiltja a
ragadozó halra történő vadászatot az októberi süllőtelepítés miatt. A horgászok reggel
hat órától este nyolc óráig készülhetnek az akli Szarvas-tavon a következő
megmérettetésre, a június 11-ei egyesületi horgászversenyre.

A legnagyobb mennyiségű halat és ezzel a legjobb napot a kép előterében horgászbottal látható
Selmeczi György (ZSHE) fogta ki. A kép jobb sarkában a másik zirci helyezett, Hoffer Ervin Fotó és
jegyzőkönyvi adatok: Bereczkiné Papp Krisztina
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