


WelcomeIf you have ever been standing on the shore with your face 
towards Lake Balaton, when the wind blows in your face, 
the sun shines on you and you search with your eyes the 

seemingly endless landscape, then you know what kind 
of feelings does an angler have here. At home, within the 

four walls, we can only remember these, but we are lucky, 
because this year, too, the seventh time in a row, we can live 

together these magnificent moments and we try to share 
this feeling with everybody, who are no competitors of the 

IBCC, but follow the broadcasts as fans, family members or 
are simply interested in it. At these moments thoughts about 

freedom and endless possibilities are chasing each other in 
our heads and of course the question, where the huge carp is 

swimming right now, which could be caught by anyone. 

In the last two years we all had to face special challenges.  
COVID has raised a new kind of obstacle between people, 

which changed the very foundations of our daily lives.  
After mastering these obstacles and complying with the 

adequate safety measures we can be here again after a year, 
and this is a great feeling. The best teams do already know 

that this is the place where anything can happen, and this is 
the competition where the biggest dreams can come true. 

IBCC is for the greatest ones!  
It is of those, who came here to defeat their own obstacles;  
of those, who want to become better than before; of those, 

who want to win with their heart, until the very last moment. 
 

I wish you that your dreams come true, you win and you 
enjoy what the biggest carp angling competition in the world 

and Lake Balaton can offer you!

Ha álltatok már szembefordulva a Balatonnal, miközben 
arcotokba fúj a szél, bőrötöket süti a nap, a tekintetetek pedig 
a végtelennek tűnő tájat fürkészi, akkor tudjátok, hogy milyen 
érzések kavarognak ilyenkor egy horgászban. Otthon, a négy 
fal között csak felidézni tudjuk ezeket az érzéseket, de mi 
szerencsések vagyunk, mert idén is töretlenül, immáron 
7. esztendeje együtt élhetjük át ezeket a nagyszerű 
pillanatokat és igyekszünk azokkal is megosztani ezt az 
érzést, akik nem versenyzőként részesei az IBCC-nek, hanem 
szurkolóként, családtagként vagy érdeklődőként követik 
a közvetítéseket. A szabadság, a végtelen lehetőségek 
gondolatai kavarognak ilyenkor az emberben és persze a 
kérdés, hogy hol is úszhat most az a kapitális ponty, melynek 
megfogására itt mindenkinek van lehetősége. 

Az elmúlt két év különleges kihívások elé állított 
mindannyiunkat. A COVID olyan újfajta akadályt emelt 
az emberek közé, ami alapjaiban változtatta meg 
a mindennapjainkat. Ezeket leküzdve, a megfelelő 
óvintézkedéseket betartva most végre, egy esztendő múltán 
újra itt lehetünk, és ez nagyszerű érzés. A legjobbak már 
tudják, hogy ez az a hely ahol bármi megtörténhet, és ez 
az a verseny, ahol a legnagyobb álmok is valóra válhatnak. 
Az IBCC a legnagyobbaké! Azoké, akik elsősorban a saját 
akadályaikat jöttek ide legyőzni, azoké, akik jobbak akarnak 
lenni mint korábban, azoké, akik szívből szeretnének győzni, 
egészen az utolsó dudaszó pillanatáig. 

Kívánom, hogy az álmaitok váljanak valóra, győzzetek és 
élvezzétek azt, amit az világ legnagyobb pontyfogó versenye 
és a Balaton kínál nektek!

“Even if at the end of the competition the 
shiniest trophy can only be held up high by 

one team, at the IBCC every single team can 
find its own competition and if they master 

that successfully,  
they go home as winners.”

Radu Morar
Owner of The Fishing & Hunting Channel,

IBCC Major Sponsor
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Welcome

THE WORLD’S BIGGEST
C A R P  A N G L I N G  C O M P E T I T I O N
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Another year has passed. 
The Covid situation is improved, but we had to postpone the 

competition in the spring. We can however clearly state that the 
fish stock of Lake Balaton is growing year to year, because we see 

the records broken every year. As always, this year’s competition 
has been preceded by a lot of work, but the most important is that 

Everyone shall have a great time and bring home the fame of Lake 
Balaton... This year, due to the low water levels of Lake Balaton we 

have increased the maximum distance for bringing in the tackle to 
500 m on both shores to enable everybody to have the same chances 

on the seventh IBCC. The towns and villages around the lake were 
happy to provide the fishing spots and beaches, so please respect 

these and take care of your environment and the fish!

I wish you successful fishing and an incredible amount of fish!

Eltelt ismét egy év. 
A covid helyzet javult, de sajnos az idei évben is halasztani kellet a 
tavaszi IBCC-t. Amit viszont egyértelműen kijelenthetünk, a Balaton 
halállománya évről évre gyarapodik, hiszen láthatóan versenyről 
versenyre dőlnek meg a rekordok. Az idei évi verseny létrejöttét is 
rengeteg munka előzte meg, de a lényeg, hogy Mindenki érezze jól 
magát, és vigye a Balaton jó hírét haza….
Idén a Balaton alacsony vízállása miatt a maximális behúzási 
távolságot egységesen megnöveltük 500 méterre, hogy mindenki 
egyenlő esélyekkel tudjon horgászni a hetedik IBCC-n.
Amit viszont kérni szeretnék Mindenkitől, a települések örömmel 
biztosították a horgászhelyeket, strandokat, kérünk Titeket, hogy 
becsüljétek meg, vigyázzatok a környezetre, és a halakra is!

Mindenkinek eredményes horgászatot kívánok, és rengeteg halat!

Csörgő Tamás
Main organiser / Head marshal

CONTACT
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Registration takes place within the area of Hotel Club 
Tihany, at the registration points in the aula of Wimbledon 
hall to avoid long lines and minimize face-to-face contacts. 
The registration goes only according to the appointments 
made in advance.

• 22.10.2021, 08:00-18:00

• 23.10.2021, 08:00-16:00

To register personally, teams have made an appointment 
online, at hourly intervals. A maximum of 20 teams can be 
accepted at the same time. Only in this way can we minimize 
face-to-face contacts and, at the same time, ensure smooth 
registration.

The list of online appointments will be published on the 
official website. Competitors must not depart from this list in 
any way. The team which has not registered is automatically 
excluded from the competition.

A regisztráció a Club Tihany Hotel területén a 
Wimbledon terem aulájában kialakított regisztrációs 
pontokon történik, a hosszú sorban állás és a személyes 
érintkezések minimalizálása miatt, kizárólag előzetes 
időpontfoglalás alapján.

• 2021. október 22. 08:00 - 18:00 óráig

• 2021. október 23. 08:00 - 16:00 óráig

A csapatok a személyes regisztrációhoz online foglaltak 
előzetesen időpontot, óránkénti bontásban Egy órában 
maximum 20 csapatot tud az adminisztráció fogadni, 
ezzel a megoldással tudjuk biztosítani, hogy egy időben a 
lehető legkisebb legyen a személyes kontaktus, ugyanakkor 
gördülékenyen haladhasson a regisztráció.

Az online időpontok foglalási listáját a hivatalos weboldalon 
közzétesszük, ettől eltérni semmilyen módon nem lehet! 
Regisztráció hiányában a csapat automatikusan kizárja 
magát a versenyből!

OFFICIAL
MAIN
SPONSOR
OF THE IBCC 2021

REGISTRATION
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Hetedszer együtt,  
újra az őszi Balatonon!

The seventh time together again 
on Lake Balaton in the autumn!

Dr. Szűcs Lajos
President of MOHOSZ

Dr. Dérer István
General Director of MOHOSZ OHSZK

Mi, horgászok egy nagy csapat vagyunk, így közös 
érdekünk az elért eredmények megvédése, a további 
fejlődés biztosítása. Erre garancia a verseny házigazdája, 
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a MOHOSZ 
speciális jogállású tagja, valamint a szervező, mint a 
Horgászszövetség gyémánt fokozatú támogatója, egyben 
legjelentősebb médiapartnere. 

A Balaton azonban nem „csak” horgászvíz, így a számos 
hasznosítási forma között, a szerteágazó hasznosítói 
érdekek tengerében szeretnénk, ha a horgászat a jövőben is 
megkapná itt azt a figyelmet melyet meg- és kiérdemel. E 
tervhez elengedhetetlenül szükséges a felelős halvédelem, 

a vízparti környezet okszerű használata, a 
rend és a tisztaság biztosítása, egymás 
kölcsönös tisztelete. Valamennyi itt 

szereplő csapat közös felelőssége 
a sporthorgászatban rejlő valódi 
értékek megmutatása a világnak, 
horgásznak és nem horgásznak 
egyaránt, mely küldetéshez kérjük 
mindenki támogatását. 

Az IBCC a világ legnagyobb 
pontyfogó versenye. Reményeink 
szerint továbbra is a valódi 
minőséget, s a sportszerűséget 
megtestesítve viszi majd 
Magyarország, benne a Balaton és a 

magyar vendéglátás jó hírét is szerte 
a világban. Sok sikert, kitartást és szép 

élményeket kívánunk – s továbbra is 
vigyázzunk egymásra! Őszintén reméljük, 

hogy 2022. tavaszán a VIII. IBCC újra teljesen 
szabadon, a korábban megszokott időrendben és 

formában lesz újra a miénk…

 We anglers are a big team and therefore it is our common 
interest to protect the results we have achieved and to secure 
further development. A guarantee for that are the host of the 
competition, the Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. as 
a special member of MOHOSZ, as well as the organizer, a 
diamond partner of the Angling Federation and also its most 
significant media partner. 

However, Lake Balaton is not “only” a fishing 
lake and therefore among the many usage forms 
and interests we would like to achieve that fishing 
gets the attention it needs in the future, too.  
For this plan it is absolutely necessary to have a responsible 
fish protection, to use the shores’ environment 
as intended, to ensure order and 
cleanliness and to respect each other. It 
is the joint responsibility of all the 
teams competing here to show the 
real values of sport fishing to the 
world, to anglers and non-anglers 
alike and we would like to ask for 
your support in this mission. 

IBCC is the world’s biggest 
carp angling competition. We 
hope that it will continue to 
stand for real quality and fair 
play and thus to bring the fame 
of Hungary, of Lake Balaton and 
of the Hungarian gastronomy to 
everywhere in the world. We wish 
you success, endurance and wonderful 
memories - and let us continue to take 
care of each other! We sincerely hope that in 
the spring of 2022 the VIII. IBCC will be ours again,  
freely and in the timeframe and form we are used to...

A VI., rendhagyó lebonyolítású és időpontú IBCC lefújása 
után ismét sokan szinte rögtön tervezni kezdték az újabb 
részvételt, kapcsoltan a még több nagy pontyot ígérő újabb 
balatoni horgász szezont. Sajnos az élet másodszor is 
felülírta a várakozásokat, mert a koronavírus világjárvány a 
2020-as esztendő után 2021-ben még erősebben, újra és újra 
rátelepedett a mindennapokra. A hatékony magyarországi 
járványügyi intézkedéseknek köszönhetően nyárra újra 
„lélegzethez jutottunk”, de még mindig nincs vége a 

fenyegetettségnek. Ezen viharos körülmények 
között ismét nagy eredmény volt, hogy 
Magyarországon továbbra is fontos 

szerep juthatott a horgászatnak, így 
a horgászati-horgászturisztikai és 
vele a horgászcikk-kereskedelmi 
szektor 2021-ben is tovább 
fejlődhetett.

Az újabb kedvező jogszabályi 
és gyakorlati ügyviteli 
szolgáltatási változásoknak, 
köztük adminisztratív oldalról 
az elektronikussá vált területi 
jegy értékesítésnek, vásárlásnak, 
horgászverseny-jelentkezésnek, 

horgászvizsgának, de a világjárvány 
kapcsán beindult társadalmi szintű 

szabadidő-eltöltési átrendeződésnek 
is együttes eredménye, hogy a regisztrált 

horgászok száma már 725.000 fő felé 
emelkedett, emelkedhetett Magyarországon, 

amely lakosságszám-arányosan európai szinten is 
jelentős adat. 

Jó dolog a mindennapi gyakorlatban látni, hogy 
Magyarországon milyen jelentős társadalmi igény van a 
sporthorgászatra, a vizek partján történő kikapcsolódásra, 
vagy éppen a valódi sportteljesítményt megkövetelő 
versenyzésre is. Ha már versenyzés, akkor pedig örömteli 
tény, hogy az édesvízi szakágakban nemzeti horgászsportunk 
jelenleg világelső, még az IBCC, a hosszú időtávú behúzós-
bojlis versenyek nemzetközi „zászlóshajója” továbbra is 
valódi, hiteles országimázs.

Tény, hogy ezt a versenyt is a valódi horgászigények 
hívták életre, s a szervezők mellett maga a Balaton is 
bizonyította ezen igények megalapozottságát. A csodálatos 
„Magyar-tenger” egyre jobban a pontyok paradicsoma, s 
60.000 hektár vízterületen, a 220 km partvonalon ma már 
valós eséllyel lehet a 30 kg-os álomhatárt is ostromolni. 
Vigyáznunk kell erre a kincsre!

Right after the full-time whistle of the 6th untraditional 
IBCC many have started almost immediately to plan 
the new participation and in addition to that an angling 
season on Lake Balaton promising even more big 
carps. Unfortunately, life has once again overruled 
the expectations because the pandemic dominated 
our everyday life in 2021 even stronger than in 2020.  
Thanks to the efficient measures in Hungary regarding 
the pandemic, in the summer we “got to breathe 
again”, but the threat is still there.  
Under these stormy conditions it was 
once again a great result that angling 
could play an important role in 
Hungary and thus, we could further 
develop the angling-tourism and the 
angling products commerce sectors 
in 2021.

It is a common result of new 
and favourable legal regulations 
and changes in administrative  
services, such as e.g. the 
online sale of territorial tickets,  
online purchase, enrolling 
to competitions, online 
exams, but also that of a  
different approach in society 
to spending our free time due to 
the world pandemic, that we have 
more than 725,000 registered anglers in 
Hungary, which is - compared to the number of  
inhabitants - a really significant number also at 
European level. 

It is good to see in the everyday praxis what a 
significant demand there is in Hungary for sport fishing,  
for recreation on shores or even for competitions 
requiring actual sporting performance.  
And if we talk about competitions, it is a 
joyful fact that the world’s No. 1. competition  
in our freshwater section, the IBCC, which is an 
international “flagship” of longer boilie fishing  
competitions is a real and authentic country image.

It is a fact that this competition is originated from actual 
fishing demands and besides the organizers, Lake Balaton 
has also proved that these demands are well-founded. The 
wonderful “Hungarian Sea” is ever more a carp paradise, 
where on 60,000 ha of water and 220 km of shoreline the 
chances of catching a carp above the dream weight of 30 kg 
are real. We have to take care of this treasure!



2018-tól elindult a boiliebalaton.hu oldalunk, amely 
kizárólag a behúzós horgászattal foglalkozik. Itt minden 
információ megtalálható, ami a módszer gyakorlásához 
kötődik. Már több lehetőség is van kijelölt behúzós 
horgászhelyek foglalására a fürdőszezonon kívül és azon 
belül is, amelyek száma folyamatos bővülés alatt áll. 
Az említett horgászhelyek főképp a középső és nyugati 
medencében állnak rendelkezésre, vízparti magánterületek, 
bejáróval rendelkező, vagy önálló stégek, emellett az 
önkormányzati strandokon kijelölt állások is bekapcsolódtak. 
2022-től a Balaton középső medencéjének több déli parti 
településével fog bővülni az adatbázis.  

A horgászat megkezdése előtt a bejelentkezést is 
az említett weboldalon kell megtenni. Hírek, fogások, a 
versenyek tapasztalatai, horgászrend és sok más hasznos 
információ található meg a felületen. 

Természetesen továbbra is lehetőség van előre 
foglalás nélkül a szabad vagy magán partszakaszokon 
behúzós horgászatra. Ebben az esetben az adott település 
önkormányzatánál, vagy a magánterülethez tartozó 
illetékes személynél/tulajdonosnál kell megérdeklődni 
az életvitelszerű tartózkodással (sátorozás) kapcsolatos 
feltételeket. Három napos és heti területi jeggyel van 
lehetőség behúzós bojlis módszerrel horgászni. 

A jegyeket a Balaton körül minden településen 
személyesen, vagy akár online is meg lehet váltani. A 
balatoni behúzós bojlis horgászat 2015-ös elindulása óta 
rengeteg 20 kg feletti ponty került a fényképezőgépek lencséi 
elé a Balaton mindhárom medencéjében, ez ékes bizonyítéka 
annak, hogy a magyar tengert rengeteg nagytestű példány 
lakja. Ajánljuk megtekintésre a „rekordlistát” a tavalyi évben 
megdőlt a hivatalos balatoni pontyrekord, amely 32,22 kg 
volt. Idén is rengeteg kapitális példányt fogtak a Balatonra 
látogató horgászok. 20 és 25 kg felettiek akadtak szép 
számmal, de 30+-osból sem volt hiány! Bízunk abban, hogy 
az idei megmérettetésen megszületik a verseny történetének 
első 30 kg feletti fogása. Reméljük minden pontyhorgásznak 
felkeltettük az érdeklődését és mihamarabb találkozunk a 
vízparton!

In 2018 we started our site boiliebalaton.hu dealing 
exclusively with fishing with boilies. Here you can find all 
information related to the exercise of this fishing technique. 
There are already many possibilities to book a spot for 
fishing with boilies in the season and off-season, too 
and the number of these spots is steadily increasing. The 
aforementioned angling spots are usually situated in the 
central or the western basin, these can be private properties 
on the shore, standalone jetties and spots designated on the 
beaches managed by the local municipalities. As of 2022 
the database will be extended with more localities on the 
southern shore.  

Before the start of the angling one must log in on the 
said website. On this surface you can find news, catches, 
experiences from competitions, angling rules and regulations 
and many more useful information. 

And it is naturally still possible to exercise this type 
of angling without preliminary booking, on free or private 
shores. In this case you have to ask the local municipality 
of the given township or the person responsible, the owner 
about the conditions for the stay (in tent). With the three-
day and the weekly ticket it is also possible to exercise this 
fishing technique. 

The tickets can be bought personally in every locality 
around the lake or even online. Since 2015, when this type 
of fishing has started on Lake Balaton many-many 20+ kg 
carps have been photographed in all three basins of the lake 
and this is a proof that the Hungarian Sea is inhabited by 
many big species. We recommend you to have a look at the 
“record list”. Last year the official carp record was broken 
with 32.22 kg. And this year, too, a lot of really big ones have 
been caught by visiting anglers.  
We had many over 20 and 25 kg, but we have also seen a few 
30+ fish! We hope that this year we will have the first catch of 
the competition above 30 kg.  
We hope to have awaken the interests of every single carp 
angler and we are looking forward to seeing you on the 
shores as soon as possible!

www.balatonihal.h

u

2019 óta várja a vendégeit Keszthelyen az Első Balatoni 
Sporthorgász Centrum. A komplexum a város déli részén, 
közvetlenül a vízparton épült fel páratlan panorámát nyújtva 
a Balatonra. Az ide érkezők a magyar tengeren egyedülálló 
horgászturisztikai szolgáltatásokat vehetnek igénybe a 
létesítményben. Igazi nóvum, hogy az apartmanokhoz 
csónakhasználat is jár. 

A korábbi kikötőnk 2020-ban komoly ráncfelvarráson 
esett át, itt kaptak helyet az elektromos, Torqueedo motorral 
szerelt Linder csónakok, melyek abban segítik vendégeinket, 
hogy felfedezzék a környék nádasait, tudásukat a parttól 
távolabbi vizeken is kipróbálhassák. Igény esetén 
szakképzett horgászvezető is kérhető. 

A létesítmény tizenhat apartmanjában azonban nem 
csupán a pecások találnak szálláslehetőséget. Nyáron 
családok, baráti társaságok népesítik be az egyhektáros 
területet, amely kiváló nyaralóhely, kirándulások 
kiindulópontja.

Közforgalmú kikötőnkben vitorláshelyek bérelhetők és 
vendéghelyek is rendelkezésre állnak.

További szolgáltatások:

• Tároló helyiség a horgászfelszerelések biztonságos 

elhelyezésére az apartmanházak tövében

• Haltisztításra alkalmas helyiség

• Mélyhűtő a fogott halak lefagyasztására

• Grillezési lehetőség 

• Parkolási lehetőség az apartmanház zárt udvarában

• Területi jegy váltásának lehetősége a helyszínen

The First Sport Angling Center on Lake Balaton 
welcomes its guests in Keszthely since 2019. The facility 
has been built in the southern part of the town, directly on 
the shore, offering a unique panorama onto Lake Balaton. 
The visitors arriving here can enjoy angling tourism services 
in our facility which are incomparable on the Hungarian Sea 
(Lake Balaton). It is a real novelty that you can use boats with 
the apartments. 

Our previous port had a major face-lift in 2020 and here 
we have our electric Linder boats equipped with Torqueedo 
engines, which help our guests to explore the surrounding 
reeds and to test their skills farther offshore.  
At request we can also provide you with an expert angling 
guide. 

But not only anglers can find accommodation in the 
sixteen apartments of our facility. In the summer families 
and friends populate the area of 1 ha, which is an excellent 
holiday venue and the starting point of many excursions. In 
our public port you can rent spots for sailing boats and we 
also have extra spots available for guests.

Our further services include:

• Storage rooms for safely storing angling equipment 

next to the apartments

• Rooms for cleaning fish

• Freezers for the fish caught

• BBQ possibilities  

• Parking possibilities in the closed courtyard

• Possibility to purchase area tickets on the spot

balatonihal.hu    boiliebalaton.hu 

WATCH THE VIDEO

Hamvasi Miklós
Angling tourism manager
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Érdekességek a Balatonról

Interesting facts
about LakeBalaton

It is different from place to place how fast a carp can grow to reach a weight over 20 kg. The rhythm of the growth depends 
on the genetic background, the food available as well as the particularities of the habitat. In 2018 a record breaking 30 kg carp has 
been caught on Lake Balaton and the experts thought that it could have been ca. 25 years old, but the 32 kg mirror carp caught in 
2020 was younger even if bigger.

Besides the carps of Lake Balaton zanders enjoy at the very least the same popularity and they are also called in this 
particular area of the country - and above a certain size - fogas, and its population is also maintained and developed with 
stockings. In competently filled containers arrive asps, northern pikes, tenches, Volga pikeperches and burbots every year into the 
lake. In 2020 e.g. our fish transport vehicles travelled 11.526 km with 106 tours and we stocked the fish which have their natural 
habitat in Lake Balaton in 33 places. 

In Lake Balaton we have less mirror carps, that is carps without scales. Due to breeding and stocking the wild carp species 
are dominant and they have a cylindric, elongated shape. Their back is yellowish brown with a lighter colour on their tummy. 
Every year 300 tons of this fish is stocked into Lake Balaton. The mirror carps are naturally very popular among the anglers 
and therefore the “varászlói tükrös” carp with its middle-high back, greenish-yellow scales in line are profusely stocked by the 
experts.

Healthy carps growing in a good rhythm and adapting 
well to their environment can live for a very long time. They 
could swim merrily around until the age of 30. In managed 
lake conditions in a hatchery and under favourable 
circumstances some species could reach 40 cm and a 
weight of 1.5-2 kg. Research shows that a fish in good 
conditions can weigh 20 kg, when aged 10-12.

The Balatoni Halgazdálkodási Np. Zrt. has been carrying 
out fish marking research for quite a few years. As a result of 
this research, we now know more about the wandering habits 
of the fish stocked, their growth as well as the recatch rhythm 
of the population stocked. There was a carp of three summers 
stocked in Balatonkenese which has been caught a week later 
in Keszthely. At the IBCC we have also seen marked fish being 
caught. The biggest marked and caught fish in the course of the 
competition weighed approx. 16 kg.

The most beautiful and wildly romantic part 
of the Western basin of Lake Balaton is the estuary 
of Zala, which is the most determinant inflow of 
the lake. It brings a huge amount of food, mineral 
and organic materials into Lake Balaton. Further 
significant inflows are the following two channels: 
Keleti-Bozót-csatorna (Fonyódi-árok), Nyugati-
övcsatorna. Due to the position of these inflows many 
could believe that the western basin is stronger at the 
IBCC, however in 2020 one team in Siófok managed 
to land 3 pieces of 20+ kg carps.

The carp population of Lake Balaton is unique even at 
European level. The number of really big catches will continue to 
increase rapidly and we can be sure that every year the number 
of 20+ kg carps will increase and we will have more and more 
30+ or even bigger carps. The fish management company has a 
list of the record-sized fish caught and thus it is no secret that 
we have known carps around 30 kg and even bigger ones in Lake 
Balaton. Some of them live locally, confined to a smaller area 
and they are caught here even more than once a year. Other ones 
however swim all around the lake and have already visited the 
shore in all three basins of the lake. 

Tájanként eltérő, hogy a ponty mikor éri el a 20 kg feletti határt. A növekedés üteme függ a genetikai hátterétől, táplálék 
ellátottságától és az élőhelyi sajátosságoktól. Egy 2018-ban kifogott 30 kg-os balatoni pontyrekordról a szakemberek úgy vélik, 
hogy körülbelül 25 éves lehet, de a 2020-ban megfogott 32 kg-os tükörponty hiába nagyobb, mégis egy fiatalabb példányról volt 
szó.

A balatoni pontok mellett legalább annyira ismert és népszerű halfaj a süllő, amit ebben a tájegységben - egy bizonyos méret 
fölött - fogasnak neveznek-  mely állományát szintén telepítésekkel tartják fent és fejlesztik. Szakszerűen megrakott kádakban 
balin, csuka, compó, kősüllő és menyhal is érkezik minden évben a tóba. 2020-ban például a halszállító járművek 11 256 km-en át, 
106 fuvarral, 33 helyszínen telepítettek a Balatonba őshonos halfajokat. 

Tükrösből, azaz pikkely nélküli pontyból kevés van a Balatonban. A tenyésztés és a telepítések folyamán a sudár tájfajta a 
meghatározó, melynek testformája hengeres, nyújtott. Színe sárgásbarna a háton, hasi részén világos színű árnyalattal. Ebből a 
tájfajtából évente 300 tonnát telepítenek a Balatonba. Persze a tükrös ponty is kedvelt a horgászok köreiben, ezért a középmagas 
hátú, .zöldessárga színű, hátsoros pikkelyzetű „Varászlói tükrös” pontyot is bőségesen telepítik a szakemberek.

Az egészséges, jó ütemben fejlődő, a környezetéhez 
jól alkalmazkodó pontyok igen sokáig élhetnek. Akár 
30 éves korukig is vígan úszkálhatnak. A tógazdasági 
körülmények között, kedvező feltételek mellet három nyaras 
korukra néhány egyed elérheti a 40 cm-t is, és a másfél, 2 
kilogrammos testsúlyt is. Kutatásokból ismert, hogy egy jó 
kondíciójú hal 10-12 éves korára már akár 20 kg-os is lehet.

A Balatoni Halgazdálkodási Np. Zrt. évek óta haljelöléses 
vizsgálatokat végez a Balatonon. Ezek eredményeként jobban 
megismertük a telepített halak vándorlási szokásait, a halak 
növekedését, a telepített állományok visszafogási ritmusát. 
Feljegyeztek olyan háromnyaras pontyot, amit Balatonkenesén 
telepítettek be és egy hét múlva Keszthelyen fogták ki. Az 
IBCC-n is volt példa arra, hogy jelölt halat fogtak a versenyzők. A 
legnagyobb, megjelölt visszafogott ponty a versenyen közel 16 
kg volt.

A Balaton nyugati medencéjének legszebb 
és legvadregényesebb része a Zala torkolat, 
ami a Balaton legmeghatározóbb befolyója. 
Rengeteg táplálékot hoz be a Balatonba, ásványi 
és szerves anyagokat. További meghatározó 
befolyók: Keleti-Bozót-csatorna (Fonyódi-
árok), Nyugati-övcsatorna. Ezen befolyók 
elhelyezkedése miatt hihetik sokan, hogy az 
IBCC-n a nyugati medence erősebb, pedig 
2020-ban, Siófokon egy csapat 3 db 20 kg feletti 
pontyot is tudott fogni.

A balatoni pontyállomány európai szinten is egyedülálló. 
A kapitális fogások száma továbbra is nagy ütemben fog 
növekedni, biztosak lehetünk abban, hogy a 20+-os kifogott 
pontyok száma évről-évre növekedni fog és egyre több lesz a 
30 kg-os, vagy azt meghaladó egyed. A kifogott rekordhalakról 
listát vezet a halgazdálkodó, így nem titok, hogy vannak ismert 
30 kg körüli vagy annál nagyobb pontyok is a Balatonban. Egyes 
példányok lokálisan, szűkösebb területre korlátozódva élnek 
és itt fogják meg őket, akár egy szezonban többször is. Más 
egyedek viszont körbe ússzák az egész Balatont és mind a 
három medencében, több telepölésnél is partra látogattak már. 

Carps, growth, stockings

THE AGE OF CARPS

Fish marking

Few mirrors, more slender wild ones

Not only carps

Inflows Record carps on Balaton

Pontyok, növekedés, telepítések

Pontyok életkora

Haljelölés

Kevés tükrös, több sudár

Nem csak pontyok

A befolyók Balatoni rekord pontyok

15NÉZD ÉLŐBEN MINDEN ESTE 20:00 ÓRÁTÓL A FISHING & HUNTING CSATORNÁN ÉS ONLINE!14 WATCH LIVE STREAM EVERY DAY AT 8 PM ON THE FISHING & HUNTING CHANNEL AND ONLINE!





Important Rules  
USING BOAT DURING 2ND LEVEL STORM WARNING IS 

STRICTLY FORBIDDEN! Along the shore of Lake Balaton there 
is a gale warning system based on weather forecast and 

consisting of 24 stations. The alarm gives the following light 
signals:  

LEVEL 1 - Uninterrupted flashing yellow light with a rate of 
45 flashes/minute, meaning that a strong breeze with a wind 
speed of approx. 45 km/h (Bo6) is expected within 3 hours.  

LEVEL 2 - Uninterrupted flashing yellow light with a rate of 
90 flashes/minute, meaning that gale with a wind speed of 
at least 60 km/h (Bo7 or above) is expected within half an 

hour. USING BOAT DURING 2ND LEVEL STORM WARNING IS 
STRICTLY FORBIDDEN!  

Actual weather condition in the region of Lake Balaton can 
be found on the National Directorate General for Disaster 

Management, Ministry of the Interior (hereinafter: (NDGDM)) 
website, or use the official app of NDGDM.  

Storm warning App

TAVIHAR informs you about weather conditions in the region 
of Lake Balaton based on the warning system observed and 

operated by NDGDM.  

Free APP: Available on Google play. Download it on the APP-
STORE or Windows Store. Internet connection is required to 
use the Service. Receiving real-time updates to and from the 
Service, requires an online (e.g. Wi-Fi, 3G, 4G) connection be-

tween your cellular device and the Internet.

Fontos szabályok 
A MÁSODFOKÚ VIHARJELZÉS ESETÉN TILOS  

VÍZRE MENNI! Az érvényben lévő viharjelzési fokozatról tá-
jékozódni a Balatoni Viharjelző Rendszer jól látható világítóber-
endezéseiről, illetve a Belügyminisztérium Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóságának weboldalán valamint, hivatalos 

applikációján keresztül kell!  

ELSŐFOKÚ VIHARJELZÉS: Percenként 45 villanás  

MÁSODFOKÚ VIHARJELZÉS: Percenként 90 villanás
TILOS A VÍZRE MENNI!  

TAVIHAR Applikáció

Az alkalmazás a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatósága által felügyelt és működtetett vihar-
jelző rendszer alapján tájékoztat mobileszközön keresztül a 

Balaton aktuális viharhelyzetéről.   

Az ingyenesen letölthető program okostelefonokra és 
tabletekre optimalizált, ami elérhető a GOOGLE PLAY, az APP-

STORE, és WINDOWS STORE webáruházból is.  
A kismértékű adatforgalmat igénylő alkalmazás futtatásához, 
megjeleníthető adatainak frissüléséhez folyamatos internet-

kapcsolat szükséges. 

A legfontosabb információk

AWARDS | DÍJAK THE MOST IMPORTANT
INFORMATION
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Sonik SECTOR

Sonik Sports is one of the Europe’s foremost and 
fastest growing fishing tackle brands. Founded in 2008 
by a small collective of passionate anglers and industry 
stalwarts, it has built its reputation by providing the angler 
with innovative, quality products at realistic price points.

It continues to grow and dominate and produces some 
of the most sought after carp fishing tackle in the world. 
Brands like AXS, Tournos, VaderX RS, Xtractor, DominatorX 
RS, Gizmo & Gravity are but a few of the market leading 
products that makes Sonik a first choice in delivering total 
customer satisfaction at every level.

A Sonik Sports Európa egyik legfőbb és 
legdinamikusabban növekvő horgászmárkája.  
A céget 2008-ban alapította egy marék szenvedélyes 
sporthorgász. Azóta a cég az innovatív, kiváló minőségű, 
ugyanakkor megfizethető árú termékeivel szerzett hírnevet 
magának.

 A vállalat ma is tovább növekszik, és továbbra is a 
legjobban keresett pontyozó termékek gyártója. Az AXS, 
Tournos, VaderX RS, Xtractor, DominatorX RS, Gizmo & 
Gravity csak néhány, a cég piacvezető termékei közül,  
melyek miatt a Sonik a horgászok első számú választása.

The SONIK sector is the easternmost sector on the north shore of Lake Balaton, from Balatonalmádi to the border of the middle 
basin. It is a long sector of approximately 20 km with deck depressions typical for the northern shore. The peculiarity of the sector is the 
deepest point of the lake, situated near Tihany with a depth of approximately 11 m. Here we have the smallest geographical distance 
between the northern and the southern shores and a continuous ferry service. Thanks to the winds, Lake Balaton streams in its length 
and due to the narrow passage, this is even stronger here. This means that serious streams could be formed between the basins and 
because of this - based on the experiences of the teams fishing here previously - pretty big weights are needed to stop the terminal 
tackles. Thus, it is not easy to catch fishes in this sector, but we had a competition where the biggest fish was caught here. In 2019 the 
Trakker Team weighed a 26 kg carp in Alsóörs and that was the biggest fish that year.

A SONIK szektor a Balaton északi partjának legkeletibb szektora, 
amely Balatonalmáditól húzódik a tó középső medencéjének határáig. 
Igen hosszú, nagyságrendileg 20 km-es ez a szakasz, amely az északi 
partra jellemző mederalakulatokkal bír. Különlegessége a szektornak a 
tó legmélyebb pontja, amely Tihany közelében található és ahol közel 11 
méteres a mélység. 
Az északi-, és déli part közötti földrajzi távolság itt a legkisebb, itt üzemel a 
rév és folyamatos a kompforgalom. A széljárásnak köszönhetően a Balaton 
hosszában áramlik, és itt a szűkület miatt ez a jelenség fel is erősödik. 
Ennek következtében komoly áramlás alakulhat ki a medencék között, 
aminek köszönhetően  - a korábban ezen a részen horgászók tapasztalatai 
alapján - igen komoly súllyal kell megállítani a végszerelékeket. Nem 
egyszerű tehát ebben a szektorban a halfogás, de volt már olyan verseny 
ahol a legnagyobb hal innen került elő. 2019-ben Alsóörsön mért egy 26 
kg-os pontyot a Trakker Team, ami abban az évben a legnagyobb volt.
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TB BAITS SECTOR

TB Baits is a new brand of the Tomáš Blažek & Friends 
brand founded by the well-known carp angler Tomáš Blažek. 
TB Baits focuses on its own production and development of 
carp baits. The original products of the brand were specially 
focused on trophy carp fishing. 

Today, the product range is expanded to include 
products for all situations, both short and long trips. 
In the portfolio of this brand you will find a complete range of 
products for carp fishing. 
From classic boilie, hard, balanced, boostered and pop up 
boilie, pellets, to stick mixes, dips, boosters to raw materials 
such as various flours, attractors and essences. 
Dozens of over 20 kg of carp were caught on TB Baits 
products throughout Europe. Waters such as Lac du Der, 
Lac De Saint Cassien, Lac de Madine, Rhône, Elbe, Lake 
Novomlynska are no exception.

A TB Baits a Tomáš Blažek & Friends új márkája, melyet 
a széles körben ismert sporthorgász, Tomáš Blažek alapított. 
A TB Baits a saját készítésű pontyozó csalik gyártására 
specializálódott. A márka eredeti termékei kifejezetten a 
nagypontyok horgászatához készültek. 

Ma már a termékkínálat kiegészült egyéb termékekkel 
is, melyek minden szituációban használhatók, legyen 
szó rövidebb vagy hosszabb horgásztúrákról. A brand 
portfóliójában a pontyozó termékek széles palettája 
megtalálható. A klasszikus bojliktól a kemény, kikönnyített, 
booster és pop-up bojlikon, stick mixeken, dippeken, 
boostereken, nyersanyagokon, különféle liszteken, 
kivonatokon és attractorokon át a pelletekig mindent 
megtalálhatunk a kínálatban. A TB Baits termékek már több 
tucat 20 kg feletti pontyot adtak Európa szerte. Igaz ez olyan 
vizekre is, mint a Lac du Der, Lac De Saint Cassien, Lac de 
Madine, Rhône, Elbe vagy a Lake Novomlynska.

The border of the middle basin is the Tihany-peninsula. From here we count the beginning of the TB Baits sector stretching 
towards West. Even though we slowly move away from the narrowest and deepest part of the lake, the streams can still be felt here. 
In this sector the teams might be the happiest with the spots around Zánka. The anglers can have pretty nice catches here and in the 
IBCC we have seen many nice ones in these parts.
We can find deeper decks with mussel beds relatively near to the shore, and this could be significant, if due to the storm warning only 
casting fishing is allowed. 

A középső medence határa a Tihanyi-félsziget. Innen 
számítjuk a TB Baits szektor kezdetét is, amely nyugati irányban 
húzódik tovább. Lassan távolodunk ugyan a a tó legszűkebb és 
legmélyebb pontjától, viszont az áramlások hatása itt még érezteti 
magát. Ebben a szektorban talán a zánkai résznek örülhetnek a 
legjobban a csapatok. Igen szép fogásokat érnek el itt horgászok 
és az IBCC-n is fogtak már itt kapitális példányokat.
A parthoz viszonylag közel is lehet mélyebb, kagylós részeket 
találni, aminek akkor lehet jelentősége ha a viharjelzés miatt 
kizárólag parti, dobós pecára kényszerülnek a csapatok.
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NETRISK SECTOR

Az 1994-ben alapított Netrisk.hu online biztosítási 
portál Magyarország első biztosítási alkuszi szolgáltatást 
nyújtó honlapja, melynek létrehozója és üzemeltetője a 
Netrisk Magyarország Kft.

A Netrisk az elmúlt 27 évben több mint 1 millió online 
ügyfelének segített megkötni a biztosítását. A portálon 
a látogatók gyorsan és kényelmesen, szakszerűen és 
biztonságosan intézhetik biztosítási ügyeiket. A Netrisk 
teljes körű alkuszi szolgáltatást nyújt a biztosítási 
díjak kiszámításától a biztosítások megkötésén át a 
kárbejelentésig és tanácsadásig. Mindezt az ügyfelek az 
év 365 napján, a nap 24 órájában, az otthonukból vagy a 
munkahelyükről intézhetik, megspórolva az utána járás 
fáradalmait.

2019-ben a Netrisk nagy lépést tett előre 
magyarországi piaci pozíciója megerősítése felé,  
amikor megvásárolta addigi legnagyobb konkurensét, a 
Biztosítás.hu portált.

2020-ban pedig teljesen új fejezet nyílt a társaság 
történetében. A TA Associates (USA) magántőke-
társaság megszerezte a Netrisk 75%-os többségi  
tulajdonrészét és ezzel megkezdődött a cég kelet-közép-
európai terjeszkedése. 
Létrejött a Netrisk Group, amely rövid idő több országban 
is komoly érdekeltségeket és piaci részesedést szerzett. 
A Netrisk Group ma már jelen van Csehországban, 
Szlovákiában és Lettországban is. 

Netrisk.hu – A piacvezető biztosítási portál

This is considered one of the strongest parts of the northern shore stretching to the western basin. Whether spring or autumn, 
exceptional catches can be found here. In 2020 the team Szepezdi Extrém Sportszövetség caught a 26.10 kg carp which seemed to 
be the biggest of the competition for a long time, until the biggest of the history of IBCC was caught on the southern shore in the last 
hour of the competition. But in addition to this the sector has seen many more memorable fish playings and triumphs. The 23.6 kg 
carp caught by Tibor Tulipán in Révfülöp is e.g. unforgettable, since it was the biggest of the IBCC in 2015 and was put in the net in 
the very last minutes. It is also a historical site, because the first IBCC was won from here, from Ábrahámhegy. In 2017 a Hungarian 
team triumphed here at the feet of Badacsony and in 2019 Deepex Lithuania was the overall No. 1 in this sector, in Badacsonyörs with 
629.81 kg. 

Az északi part egyik legerősebbnek tartott szakasza ez, amely már a nyugati 
medencéig tart. Ősszel és tavasszal is kimagasló fogásokat lehet itt elérni. Révfülöpön 
2020-ban a Szepezdi Extrém Sportszövetség csapata egy 26,10 kg-os pontyot fogott 
ami sokáig úgy tűnt, hogy a verseny legnagyobbja lesz, míg nem a déli parton a viadal 
utolsó órájában meg nem fogták az IBCC történetének addigi legnagyobbját. De ezen 
kívül még számtalan emlékezetes fárasztás és diadal helyszíne volt már ez a szektor. 
Felejthetetlen például Tulipán Tibor Révfülöpön fogott 23.6 kg-os hala, amit a 2015-
ös IBCC legnagyobbja volt, amit egyébként a verseny utolsó perceiben szákolt meg. 
Történelmi ez a helyszín amiatt is, hogy az első versenyt is innen Ábrahámhegyről 
nyerték. A Badacsony lábánál diadalmaskodott itt 2017-ben egy magyar csapat, 2019-
ben pedig a Deepex Lithuania 629,81 kg-mal lett az abszolút első, ebben a szektorban 
Badacsonyörsön. 
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TRAKKER SECTOR

This sector is the westernmost part of the competition venue, with all the characteristics of the western basin.
Here we find the most significant inlet, the river Zala carrying a huge amount of food. It is not by chance that according to the experts 
here we have one of the biggest fish density. The teams of the 2018 IBCC could see that very clearly with the winning team Starbaits 
Slovakia catching more than 1300 kg of carps above 5 kg in the forest of Balatonszentgyörgy, which is the absolute record in total 
weight. The second placed teams came from this sector in both 2019 and 2020. Therefore, it is a very popular sector in the IBCC.

Ez a szektor a versenypálya legnyugatibb szakasza, a tó nyugati medencéjének jellegzetes tulajdonságaival.
Itt található a legjelentősebb befolyó a Zala, ami igen nagy mennyiségű tápanyagot szállít ide. Nem véletlen, hogy a szakemberek szerint 
itt az egyik legnagyobb a halsűrűség. Erről a 2018-as IBCC mezőnye is meggyőződhetett, amikor a Balatoszentgyörgyi erdőben több 
mint 1300 kg, 5 kg-nál nagyobb pontyot fogott a győztes Starbaits Slovakia, ami az eddigi abszolút rekord a fogott súly tekintetében. 
2019 és 2020-ban is ez a szektor adta a verseny második helyezettjét. Tehát igen kedvelt szektora ez az IBCC mezőnyének.

World is now going thru a big phase of change. Basic 
things that were taken for granted in the past are becoming 
very important for a lot of people, who do revaluate their 
priorities. And one tendency we can see is that people are 
turning back to the nature more and more and the popularity 
of outdoor activities, including fishing, are experiencing big 
explosion of new people joining this beautiful sport or people 
who used to fish are coming back to it. 

And as well as last year, we are again very proud to 
support IBCC 2021. Not just as an huge, but singular fishing 
event, but with its media coverage as a possibility to make 
fishing attractive to more people, who can thru fishing enjoy 
their time outdoors and find peace of mind in these turbulent 
times. And it is then up to us, Trakker Products, to provide 
anglers with innovative and high quality products, that will 
allow anglers to focus on fishing itself and keep them in 
comfort. 

With undergoing development of bigger, taller and 
stronger concept for needs of session anglers, facing 
different challenges on big lakes and rivers of continental 
Europe, we have also managed to bring a major development 
in the fabric composition of our new Aquatexx EV, that has 
set a new benchmark with the hydrostatic head of 25 000 
mm and passing the Bundesmann test method to prove its 
unmatched water repellency against all rivals. 

Magyar nyelvű verzióért látogass el az ibcc.hu oldalra!

Future of bivvy technology is in materials used for their 
construction as we are looking for 10 long years for major 
construction improvement of our Tempest concept as still 
come back to the original design, that has proved to be the 
best we can find and that a lot of our competitors are trying 
to come close to, but not being able to improve the design, 
that has become an icon in 10 years since its launch.

As we are known for our innovations such as Tempest, 
Retention sling or Oval bed, in our expansion plan we are 
investing more then ever into the product development 
department, so that we can continue bringing products with 
unique and functional design, that will make fishing even 
more pleasurable to all our customers, who have put their 
faith into Trakker brand. 

We also continue to look for new business partners in 
continental Europe, so if you are interested in cooperation 
with us, please contact us at eusales@cipherint.com. 

Together with our team we wish  you all the best of 
times here on IBCC 2021 and be lucky! 

Jan Dadak 
Director of European Operations

Cipher Europe s.r.o. – Trakker Products
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Mivardi SECTOR

MIVARDI is the single most important brand in the Czech 
marketplace and a highly recognised brand in the central 
European region. In the Mivardi product range you can find 
a premium selection of carp fishing tackle denoted with an 
M-CARP symbol. The other part of our production is focused 
on the advanced match and feeder fishing industries. Within 
our product range is also a large amount of tackle dedicated 
to pleasure angler. 

The top level fishing tackle made for enthusiastic and 
demanding carp anglers. These words shortly characterize 
the MIVARDI products marked with the symbol M-CARP. 
These products were developed with emphasize on the 
top quality of used materials, a reliable function, a perfect 
manufacturing quality and the long lifespan. The M-CARP 
logo helps to identify this selected tackle in the wide range 
of MIVARDI goods. It helps to distinguish easily these top 
quality products from our hobby fishing production. This 
symbol you can find with each product from the exclusive 
M-CARP collection in this catalogue. The products from 
exclusive M-CARP selection have been awarded many 
times in the fishing tackle shows. The most impressive are 
the bivvies and chairs awarded several times (Bivvy of the 
year 2013, Bivvy of the year 2012, Chair of the year 2012 and 
the Grand Prix award for the best product of the show For 
Fishing in Prague).

If anywhere, a great part of the IBCC teams would be happy with a draw here in the Mivardi sector. Probably we never had a 
competition without a good chance of winning the overall competition for a team fishing in this sector. But Lake Balaton does not give 
the success easily. Here we have serious obstacles below the surface, causing many lost catches, on the other hand this varying deck 
provides lots of food for the significant fish density. In 2020 three of the first five teams of the Top 5 competition were competing here 
and the first placed overall also came from here. The 26.05 kg carp caught in 2017 on the IBCC in Fonyód on the Árpád sétány was the 
biggest one for three years. And even though this title has been taken from this sector by another locality, the chances are good that 
the record will be broken here.

Ha valahová, akkor a Mivardi szektorba biztosan szívesen sorsolna az IBCC mezőnyének jelentős része. Talán még nem is volt 
olyan verseny, ahol ne lett volna a végső győzelemre is esélyes azok között akik ezen a szakaszon horgásztak. De a sikert itt sem 
adja könnyen a Balaton. A felszín alatt sokszor komoly akadók tarkítják a pályát, sok halvesztést okozva, viszont pont ez a változatos 
mederalakulat az, ami a bőséges táplálék forrást biztosít az igen komoly halsűrűségnek. A 2020-as top5 verseny első 5 helyezettjéből 
három is ebben a szektorban versenyzett, és az abszolút első hely is innen került ki. Az IBCC-n 2017-ben Fonyódon, az Árpád-parti 
sétányon fogott 26.05-kg-os ponty volt három évig a legnagyobb. Bár ezt a címet azóta már egy másik település elvette a szektortól, 
mégis jó esély van rá, hogy az újabb rekord majd itt születik meg.

A MIVARDI Csehország legfontosabb, a közép-
európai régióban jól ismert, márkája. A MIVARDI 
termékkínálata között prémium pontyozó felszerelések 
találhatók, M-CARP szimbólummal ellátva. A termelésünk 
másik része az egyre fejlődő match és feeder iparra 
összpontosít. A termékkínálatunk között nagy mennyiségű, 
hobbihorgászoknak kifejlesztett felszerelés is található.  
 
A felsőbb kategóriás termékeinket a szenvedélyes és 
igényes horgászoknak ajánljuk. Ez a rövid jellemzés 
jól illik a M-CARP logóval ellátott MIVARDI termékekre. 
Ezen termékek esetében kiemelt szempont volt a legjobb 
minőségű alapanyagok használata, a tökéletes gyártási 
minőség, valamint a megbízható és hosszan tartó működés. 
Az M-CARP logó segít beazonosítani ezeket a termékeket 
a MIVARDI széles kínálata között. A logó minden exkluzív 
M-CARP terméken megtalálható a katalógusban. Ezek a 
termékeink számos díját nyertek a horgászkiállításokon. A 
legkiemelkedőbbek a sátraink és székeink, melyek több díjat 
is nyertek. (Bivvy of the year 2013, Bivvy of the year 2012, 
Chair of the year 2012 és a legjobb terméknek járó nagydíj a 
Fishing in Prague kiállításon).

www.mivardi.com
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Nikl SECTOR

In 2021, Nikl – Carp Specialist is again proud sponsor 
of the large carp races organized by the IBCC on the mighty 
lake Balaton. The lake itself is a monumental piece of nature 
and it is no doubt  that it will become an iconic lake within the 
European, carp fishing scene.

Nikl – Carp Specialist
Karel Nikl company was founded in 2001 with a focus on the 
production of boilies and carp baits. From the very beginning, 
Karel had a clear business strategy - To offer to customers 
more expensive products and lean on the highest possible 
quality. Today, Nikl s.r.o. is one of the leaders in the Czech 
and Slovak markets and is gradually being promoted in other 
European countries.
Since 2010 there was close cooperation with company 
Carp’R’Us. We first operated CRU distribution in the Czech 
and Slovak Republics, and later we created a central 
warehouse for European distribution of Carp’R’Us in the 
Czech Republic. This has resulted in a strong link between 
these two brands.

We can say that great baits by Karel Nikl combined with the 
high-quality Carp’R’Us end tackle helped to achieve many 
successes for both brands. In his career, Karel took part in 
many carp competitions and he managed to reach great 
results in most of them. It is amazing to watch his balance 
and success from various competitions. 

Among the top achievements are the WCC victory in 2016 
and the Champion of Champions title at the same WCC 
championship in 2017. Nikl & Carp´R´Us team won the WCC 
Team Competition three times in a row, which has not been 
beaten yet. At IBCC in 2016, Karel finished with his team in 
second place overall and in 2017 at IBCC, the Nikl& Carp’R’Us 
team won first place in the Big Five competition.

We are looking forward to another year!

The sight of Lake Balaton is a pleasure from anywhere, but the 
most beautiful view is probably from the southern shore onto the 
volcanic hills on the northern shore. This is very good, if we have no 
bites, but in this sector with a little luck the teams can only count on 
very few hours of aimless wondering. In 2020 in Balatonboglár e.g. 
we had very nice results with the biggest fish of the competition so 
far, a 28.95 carp by Alexander Tóth.

A Balaton látványa mindenhonnan felüdülést nyújt, de a 
legszebb talán mégis a déli-partról nyílik az északi oldal vulkanikus 
hegyeinek irányába. Ez sem elhanyagolható tény, mondjuk 
kapástalan időszakban, de ebben a szektorban egy kis szerencsével 
csak kevés ilyen, céltalan nézelődéssel eltöltött órára számíthatnak 
a csapatok. Balatonboglár például 2020-ban igen szépen szerepelt, 
itt fogták a verseny történetének eddigi legnagyobb halá, Alexander 
Tóth 28.95 kg-os óriását.

Magyar nyelvű verzióért látogass el az ibcc.hu oldalra!
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MIKBAITS SECTOR

Mikbaits – the quality brings success The company 
was founded by a well known angler and publicist, Michal 
Kučera, in 2005. It became very quickly one of the biggest 
Czech based carp fishing companies. The popularity and 
reputation of the company have risen on its home market 
as well as abroad and step by step, it became one of the 
biggest and most prestigious fishing brand in middle Europe. 
The primary goal and motto is the quality of products and 
satisfied customers. That is why they use the highest quality 
ingredients from UK in production, mainly from CCMoore, 
but also Nutrabaits, Haiths and others. The boilie is being 
manufactured by original procedures, which allows to create 
very unique and specific boilie, which is not possible on big 
modern automatic machines. This is the reason, why their 
boilie became legendary. The flavours like Gangster G2, or 
Pikantní Švestka are very well known and popular by whole 
the Europe. You can find more than 30 different boilies in 
their offer and some of them are special manufactured to 
be selective and to attract the biggest carp mainly, but on 
the other hand, you can find very attractive and dissolving 
boilies to be used on short term trips or competitions. 
Mikbaits offer contains not only boilie, but the whole range 
for carp fishing like dips, boosters, pastes, pop-ups, pellets, 
ingredients, feeder and method feeder products and also 
specific products for catfish and sturgeon fishing. The 
brand is extremely successful on international carp fishing 
competitions. Their teams managed to win the Stairs 2 Hell 
(European Carp Championship) in 2019 and 2020. And also 
IBCC results are usually very strong. 2017 – 3rd place, 2018 
– 2nd place, 2020 – 1st place overall and 1st place in Top5!

A céget a híres horgász és publicista Michal Kučera 
alapította 2005-ben, és nagyon hamar az egyik legnagyobb 
csehországi, pontyhorgászatra szakosodott céggé nőtte ki 
magát. A cég hírneve és népszerűsége bel- és külföldön is 
egyre nő, és ma már Közép-Európa egyik legnagyobb márkája. 
A fő mottójuk a termékek minősége és az elégedett vásárlók. 
Ezért használják a legmagasabb minőséget képviselő, brit 
alapanyagokat a gyártás során, nagyrészt a CCMoore-tól 
és a Nutrabaitstől. A Haiths nagyon egyedi bojlikat készít, 
ami nagy, modern, automata eszközökkel nem lehetséges.
Ez az oka annak, hogy a bojli valóságos legendává vált. Az 
ízek, mint például a Gangster G2 vagy a Pikantní Švestka, 
jól ismertek és népszerűek egész Európában. Több, mint 30 
különböző bojli található a kínálatukban. Némely közülük 
kifejezetten nagytestű pontyok horgászatához készült, de 
olyan, oldódó bojlik is vannak, amelyek a rövidebb túrákon 
vagy versenyeken lehetnek hatékonyak. A Mikbaits nem 
csak bojlikat kínál, hanem dippeket, boostereket, pasztákat, 
pop-upokat, pelleteket, alapanyagokat, feeder és method 
feeder termékeket, valamint harcsa- és tokhalhorgászathoz 
szükséges speciális termékeket is. A márka a nemzetközi 
versenyeken különösen nagy népszerűségnek örvend. A 
Mikbaits csapata megnyerte a Stairs to Hell (European Carp 
Championship) versenyt 2019-ben és 2020-ban. Általában 
az IBCC-n is nagyon jól szerepelnek: 2017-ben 3., 2018-
ban 2., 2020-ban pedig 1. helyezést értek el az összesített 
versenyben, az 5 legnagyobb versenyt pedig megnyerték!

This sector is in the middle basin of the southern shore of Lake Balaton. Its easternmost part is pretty near to the straits between 
the Tihany peninsula and Szántód, where the streams can sometimes be really strong. Let’s not forget that on the northern shore 
the water can flow at a pace of up to 2 m/sec resulting in a very special situation in this area. As far as catches are concerned, 
Balatonföldvár has already proved itself. In 2018 a team fishing here caught more than 800 kg of valid fish. In 2019 in Balatonszárszó 
we also had a 20+ kg carp at the IBCC. But of course, we need teams here who can master the seemingly complicated situations.

Ez a szektor már a Balaton déli partjának középső medencéjében helyezkedik el. A legkeletibb része már igen közel van a 
Tihanyi Félsziget és Szántód közötti szoroshoz, ahol a víz áramlása esetenként jelentősen felerősödhet. Ne feledjük, a túlparton 
akár másodpercenként 2 méteres sebességgel is folyhat a víz, ami különleges helyzetet teremthet ezen a részen is. Halfogás 
szempontjából Balatonföldvár már bizonyított. 2018-ban egy ott horgászó csapat több mint 800 kg értékelhető halat mérlegelt. 2019-
ben Balatonszárszón például 20-kg fölötti pontyot is mérlegeltek azt IBCC-n. Ehhez persze az is kell, hogy olyan csapat kerüljön ide, aki 
meg tudja oldani a nem éppen egyszerűnek tűnő helyzetet.
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BOOKINGFISH.EU

Contact us: 
info@bookingfish.eu

+48 506 200 800

BOOKINGFISH SECTOR

The Bookingfish booking system has been operating 
continuously since 2015. The idea of creating the system 
was born during my trips around Europe. I needed a tool for 
a simple and quick search for fisheries. The problems with 
booking, no telephone contact with the fishery, the need to 
write or call for the trip confirmation - all these difficulties I 
was experiencing, gave me an idea to create an ideal tool - 
Booking.com for an angler.   And today:

We cooperate and promote the best carp fisheries 
in Europe (Hungary, Poland,  Italy, France, Czech Republic, 
Bosnia and Herzegovina, Ukraine, Lithuania, Spain, 
Romania). We connect anglers looking for trips with the 
owners of fisheries. Our flagship project is the reactivation 
and continuous development of one of the most beautiful 
and oldest Polish carp fisheries - the Wygonin located in the 
center of the Tuchola Forest, with an area of almost 70ha 
and a depth of over 20m.

The system allows you to quickly search, book, pay 
and confirm a reservation at a selected fishery, group 
trip, boat charter, stay in a fishing base or hire a guide.  
Everything you need is available in one place and from any 
device.

Our plans for the next few years include increasing 
the number of carp fisheries available in the system, 
extending the offer to fisheries on other continents, 
continuous development and improvement of the system 
to simplify the booking process as much as possible.  
The system is constantly evolving, every day we are adding 
new fisheries, new facilities, new guides and experts.

Everything we do, we do for you!

A Bookingfish foglalórendszer 2015 óta megállás 
nélkül működik. A rendszer létrehozásának ötlete az egyik 
európai utazásom alkalmával fogalmazódott meg bennem. 
Szükségem volt egy eszközre, aminek a segítségével 
gyorsan és könnyedén felkutathatom a horgászhelyeket. A 
körülményes foglalás, a horgászhelyek telefonszámainak 
hiánya, a megerősítés körüli problémák– szóval mindezek 
a nehézségek, amiket megtapasztaltam, egy ideális 
eszköz létrehozására ösztökéltek – egyfajta Booking.com 
horgászoknak. És ma:

Együttműködünk és hirdetjük Európa legnépszerűbb 
pontyos vizeit (Magyarország, Lengyelország, Olaszország, 
Franciaország, Csehország, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, 
Litvánia, Spanyolország, Románia). Összekötjük a túrákat 
tervező horgászokat és a horgászhelyeket. Zászlóshajó 
projektünk keretében újra aktiváljuk és folyamatosan 
fejlesztjük Lengyelország egyik leggyönyörűbb és legrégebb 
pontyozó vizét, a Wygonint, mely a Tuchola erdő közepében 
található. A tó 70 hektáros és több, mint 20 méter mély.

A rendszer segítségével gyorsan kereshet, foglalhat, 
fizethet és megerősíthet foglalásokat, bármely választott 
horgászhelyen. Csoportos túrák, hajós charterek, túravezetők 
szintén foglalhatók. Minden, amire szüksége van, egy helyen 
elérhető, bármilyen eszközről.

Tervünk az, hogy a következő években új pontyozó 
helyekkel bővítjük a rendszert, más kontinensekről is. 
Terveink között szerepel továbbá a rendszer használatának 
egyszerűbbé tétele és fejlesztése. A rendszer folyamatosan 
bővül új helyekkel, lehetőségekkel, túravezetőkkel és 
szakértőkkel.

Minden Önökért csinálunk!

Many think that Zamárdi is the heart of Balaton. There is also a statue on this beautiful shoreline indicating this, but this fact alone 
does not give the goosebumps to anglers. On this part of the shore the water is shallow for a long distance and only very far out from 
the shore are the spots liked by carp anglers hoping to find where the fish feed and stay. The task is thus not easy for those who come 
here, but it is not impossible! This is also confirmed by the 20+ kg carps caught here in the 2020 competition.

Sokan úgy tartják, hogy Zamárdi a Balaton szíve. Található a csodaszép partszakaszon egy szobor is, ami ezt jelzi, de ez a tény 
önmagában azért nem igazán hozza lázba a pontyhorgászokat. A víz ezen a szakaszon igen sokáig sekély, csak a parttól igen távol 
lehetnek olyan helyek, amit előszeretettel keresnek a pontyhorgászok és ahol vélik a halak tartózkodási, táplálkozási helyét. A feladat 
tehát nem egyszerű azoknak akik ide kerülnek, de nem megoldhatatlan! Ezt jelzik azok a 20 kg feletti pontyok is, amiket 2020-as 
versenyen itt fogtak.
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MY CARP SECTOR

We are My Carp

One of the oldest & true punk czech company focused on 
carp baits production.

The My Carp was found in winter 2007/2008 and from that 
moment, we are still so pasionate and highly motivated for 
fishing and bait making!

Just pure passion, reality and fun, that´s it. After all those 
years we are keeping our production simple and effective.
 
All round proven HNV baits for catching the carps, not an 
anglers...
 
My Carp is not just a fishing team, we are friends for life, we 
are enjoing every bit & we just love it!

Mi vagyunk a My Carp

Az egyik legrégebbi, a gyökereihez hű, cseh cég, amely a 
pontyozó csalik gyártására szakosodott.

A My Carpot 2007/2008-ban alapítottuk, és azóta is 
ugyanazzal a szenvedéllyel és motivációval horgászunk és 
készítjük a csalikat!

Színtiszta szenvedély, semmi más! Hosszú évek után is 
ugyanolyan egyszerű és hatékony a termelésünk.
 
Mindenhol bizonyított HNV csalik a pontyok  
horgászatához…
 
A My Carp nem csak egy horgászcsapat, igaz barátok is 
vagyunk, és a munka minden percét imádjuk!

Ez a szektor - ami a déli-part legkeletibb szektora - 
szintén komoly kihívásokat tartogat a csapatoknak. Ritkán 
jött ki a lépés ezeken a helyeken, ezért kisebb csodának tűnt, 
ahogyan 2020-ban Ocsovai László csapata három darab 20 
kg feletti pontyot is fogott Siófok-Sóstón. Persze a helyieknek 
nem újdonság, hogy milyen óriások is megfordulnak itt, 
de tény, hogy precízebb és bátrabb horgászatot követel a 
csapatoktól ez a partszakasz. Tehát csüggedni semmiképp 
nem szabad, mert a kitartás nemhogy eredményre, de még a 
TOP10-be, vagy tovább is vezetheti az itt horgászó csapatok 
egyikét.

This sector - the easternmost of the southern shore - is also full of challenges for the teams. Only seldom did this spot pay off and 
that is why it seemed a small kind of miracle when the team of László Ocsovai in 2020 caught 3 pieces of 20+ kg carps in Siófok-Sóstó. 
For the locals, of course, it is no novelty that there are some giants here, but it is a fact that more precise and more fearless fishing is 
required here from the teams. No need to get depressed though, 
because endurance can not only bring results, but also a TOP10 
or even better result is possible for the teams fishing here.
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Your competition did not go well, because a mere 48 
hours before the end you only had two fish which could be 
counted. There it came the time for a change in strategy or 
the circumstances turned for the better for you?

Tell us about the circumstances of that memorable catch!  
It seems that you really know something about how you can 
catch the big carps of Lake Balaton.

You have already competed in several IBCC competitions.  
Do you have a basic strategy, or everything must be decided 
at the beginning of the competition?

Mesélj erről az emlékezetes fogásról! Úgy tűnik valamit 
tényleg ismertek amivel a nagy balatoni pontyokat meglehet 
fogni. 

Sokadik IBCC amelyen indultok,  
kialakult már egy alap stratégia, vagy minden a verseny 
kezdetekor derül ki?

Nem alakult jól a versenyetek, hiszen alig 48 órával a vége 
előtt csupán kettő értékelhető halatok volt. Ott jött el az 
ideje a stratégia váltásnak, vagy ekkorra alakultak úgy a 
körülmények, hogy az kedvezzen nektek?

The biggest fish caught in the history of IBCC could already weigh 30 kg, since the fish caught in 
2020 in Balatonboglár with a weight of then 28.95 kg swam back into the Hungarian Sea (Lake Balaton) 

in excellent conditions and its weight could have grown last year. The man who caught it, Alexander Toth, 
holds the competition record with this catch and he would certainly be very happy, if they would see a big 
belly like this again.        Az IBCC-k történetének eddig kifogott legnagyobb hala már 30 kg-ot is nyomhat, 

hiszen a Balatonbogláron 2020-ban kifogott és akkor 28.95 kg-mal mérlegelt hal kiváló kondícióban 
úszott vissza Magyar tengerbe, és az elmúlt egy évben súlya akár tovább is gyarapodhatott. Kifogója 

Alexander Toth tartja ezzel a verseny rekordját, és minden bizonnyal idén is örülne, ha összefutnának egy 
ilyen csodás pocakossal.

It is only a question of time that a huge, 30 kg carp is caught during a 
competition on Lake Balaton. And the chances are good, because several 

anglers at Lake Balaton had the luck to catch a triple X beast, last time this 
September. 

Csak idő kérdése, hogy végre versenykörülmények között is horogra 
kerüljön a Balatonon egy kapitális, 30 kg-os ponty. Erre minden esély meg is 
van, hiszen ilyen matuzsálemi tripla X-es hal megfogására már több balatoni 

horgásznak is volt szerencséje, legutóbb szeptemberben is. 
The Slovak competitor and his team were one of the 

200 teams before the competition hoping that the biggest 
fish could find their tackle. But how many were still hoping 
for that two hours before the end of the competition, we 
cannot know.  
Because it was just two hours before the end that they could 
land the biggest one and due to the shortness of time no 
other team could respond to that.  
However, it cannot be a total coincidence, because Toth 
and his team won the TOP 5 competition in 2019 and their 
biggest one with 24.85 was the second biggest of that year. 

A szlovák versenyző és csapata egy volt a másik 200 
együttessel, akik a rajt előtt bíztak abban, hogy akár az ő 
szereléküket is elhúzhatja a verseny legnagyobbja. De hogy 
hányan maradtak rajtuk kívül akik még két órával a vége 
előtt is így tettek nem tudni. Merthogy ennyivel a lefújás 
előtt sikerül megszákolni a verseny legnagyobbját, amire 
már az idő rövidsége miatt egyetlen másik együttes sem 
tudott válaszolni. Totális véletlennek mégsem lehet nevezni 
az eseményt, hiszen Tothék 2019-ben megnyerték a TOP 5 
versenyt és 24, 85 kg-os haluk abban az évben a második 
legnagyobb volt. 

A: In our sector things did not go well for us, straight from the 
beginning. On the beach, where we were sitting, we had three teams 
and we got the spot in the middle. I know from my experience that 
the teams on the sides do always have an advantage. Obviously, we 
did not give it up and as our results show, it was worth fighting for 
until the very last minute.

A: We stuck to our previously elaborated feeding plans, up until 
the middle of the race. Then I said we have to change something 
because we only had very few bites. The neighbouring 
teams managed to catch some smaller and bigger 
fish, but not many came through to us. I applied 
a significant modification, which I have 
thought through several times before and I 
decided that we have nothing to lose. And 
then after another 24 hours the fish started 
to swim to our new feeding. Maybe we made 
this decision too late. During the last night 
we managed to catch several nice fish and thus 
our situation has improved significantly. If we 
would have had another night left of the competition, 
then I am confident in saying that we would have had our say in 
the TOP 5. The real fruit of our endurance came in the form of a 
marvellous bite early in the morning, on the last day. The reel was 
spinning really quickly and the line was winding down very-very 
fast. I’ve never ever had such a powerful bite before. And I had the 
feeling that this is exactly the fish we have been waiting for.

A: There is a basic strategy for every competition and thus for Lake 
Balaton, too. But it can obviously happen that it is not working well 
and it is never too late for a change. I am really looking forward 
to the beginning of the next IBCC and I hope that we can achieve 
another good result.

A: Tartottuk magunkat az előzetesen kidolgozott etetési taktikánkig, 
egészen a verseny feléig. Akkor azt mondtam, hogy valamit 

változtatni kell, mert nagyon kevés kapásunk volt. 
A szomszéd csapatoknak sikerült azért kisebb 
nagyobb halakat fogni, de hozzánk kevés ért 

csak át. Egy komoly módosítást alkalmaztam, 
amit előzetesen többször átgondoltam, de 
magamban arra jutottam, hogy nincs mit 

veszítenünk. Nagyjából ezt követően 24 óra 
múlva a halak lassan elkezdtek beúszni az 

új etetésünkre. Talán kicsit későn hoztuk meg 
ezt a döntést. Az utolsó éjszaka több szép halat 

is sikerült fognunk, melyek segítségével jelentősen 
javult a helyzetünk. Ha még egy éjszakánk maradt volna a 

versenyből, akkor ki merem jelenteni, még a TOP 5-ba is lett volna 
beleszólásunk.  Kitartásunk valódi gyümölcse egy csodálatos kapás 

formájában érkezett az utolsó nap, a reggeli órákban. Az orsó dobja 
nagyon erős tempóban forgott, a zsinór hatalmas pörgött lefelé. 
Soha azelőtt nem tapasztaltam ennyire erőteljes kapást. Volt egy 

olyan érzésem, hogy ez most pont az a hal lehet amire vártunk.

A: Minden versenyre van alap stratégia, így ide a Balatonra is. 
Előfordulhat persze, hogy az valamiért nem úgy működik, de soha 
sem késő változtatni.  
Már nagyon várom a következő IBCC kezdetét és bízom benne, 
hogy sikerül újra szép eredményt elérni.

A: A szektorunkban a dolgok nem úgy alakultak, már a kezdeteknél 
se, hogy az jó legyen nekünk. A strandon, ahol ültünk három csapat 
volt, és mi a középső helyet kaptuk. Tapasztalatból tudom, hogy a 
szélső csapatok mindig előnyben vannak. Persze még ettől nem adtuk 
fel és ahogyan az eredményünk mutatja érdemes volt küzdenünk, 
egészen az utolsó percig. 

T h e  b i g g e s t  f i s h
o f  t h e  o f  T H E  I B C C  H I S T O RY

Alexander Tóth

Q&A

CT LIBUN
Weight: 24.02 kg Year: 2018

Trakker team
Weight: 26.00 kg Year: 2019

BLACK BASS - Starbaits team
Weight: 26.05 kg Year: 2017

THE BIGGEST FISHES OF THE IBCC HISTORY

WORLD OF CARPCRAFT
Weight: 23.00 kg Year: 2016

BALATONI HALGAZDÁLKODÁS
Weight: 23.60 kg Year: 2015



Many would want to lift the trophy for the best. In such 
a big competition in addition to the experience collected and 
the knowledge, many more factors have to be perfect to be 
able to win. A good draw alone is not enough! By far not! The 
pegs thought to be good in advance must be understood, too 
and that is a serious burden for the teams.

 
None of the teams have managed to defend the title so 
far, but from many hundreds of teams only a handful have 
won. That is why the winners of the IBCC deserve special 
attention and they have to cope with this burden. The people 
having experience in angling competitions know 
very well how important the draw is.  
Knowing the venue and based on the previous 
results there are pegs considered favourites 
by many. Even though Lake Balaton has 
already defied many times those 
who favoured one of the shores, 
no one would be unhappy with 
a peg around Fonyód. The trio 
winning the competition in 2020 
has caught 644 kg of valid fish here 
on the shore of Alsó-Bélatelep and 
among them a real beauty with more 
than 20 kg.

Sokan vannak akik szeretnék a magasba emelni a 
legjobbnak járó trófeát. Egy ekkora versenyen a győzelemhez 

az összegyűjtött tapasztalat és tudáson túl, még számtalan 
csillag jótékony együttállása is szükséges. Önmagában egy jó 
sorsolás még nem elég, sőt! Az előzetesen jónak vélt helyeket 
is meg kell tudni fejteni, és ez komoly terhet ró a csapatokra. 

Még egyetlen csapatnak sem sikerült a címvédés, de 
a több száz közül a győzelem se soknak adatott meg. Ezért 
is jár kitüntetett figyelem az IBCC mindenkori győzteseinek, 

akiknek meg kell próbálni elviselni ezt a lelki terhet. A 
horgászversenyek világában járatosak tudják, hogy a helyek 

sorsolásának milyen komoly jelentősége van.  
A pályát ismerve, a korábbi eredmények alapján már 

megvannak azok a pontok, melyeket a legtöbben 
favoritnak tartanak. Bár a Balaton sokszor 

rácáfolt azokra, akik előzetesen pálcát törtek 
a tó egyik, vagy másik partja felett, de az 
biztos, hogy a Fonyód környéki helyekkel 

előzetesen egyik csapat sem lenne 
elégedetlen. A 2020-as győztes trió 644 

kg értékelhető halat fogott itt az Alsó-
Béla-telepi strandon, köztük egy 20 

kg feletti matuzsálemet is.

Mikbaits & Moraviafishing.cz

Interview with

Jozef Broniš 

When last year, after the very special draw due to COVID-19 
you found out that you got one of the pegs in the Fonyód 
area, famous for performing very well in the previous years, 
how did you feel yourself?

Unlike many other teams you had valid fish from day 1 and 
on the third day you already had 8 pieces of 10+ kg fish.  
By that time could you believe to be able to finish at the front 
with such a strong tempo or did this feeling  
come only later on?

How did you manage that the obvious enthusiasm does not 
turn into something negative? Since it is clear that as the 
competition goes on the competitors have less and less 
energy, which could lead to wrong decisions.

Did you have any lows?

At home, in professional circles what kind of echo did your 
IBCC triumph have?

How do you prepare yourself for the competition now? What 
could be your realistic goals?

Amikor a COVID miatt rendhagyó módon rendezett 
sorsoláson kiderült, hogy a korábbi években igen jól 
teljesítő fonyódi pályák egyikét kaptátok, hogyan éreztétek 
magatokat?

Sok más csapattól eltérően nektek már az első nap volt 
értékelhető halatok, a harmadik napon pedig már 8 db 
10+-os is. Ott már elhittétek, hogy ilyen erős tempóval az 
élen végezhettek, vagy ez az érzés, csak később tudatosult 
bennetek?

Hogyan értékek el, hogy menet közben a nyilvánvaló 
lelkesedés ne tudjon elcsúszni negatív irányba? Hiszen 
ahogy halad a verseny, úgy fogy a versenyzők energiája, ami 
rossz döntéseket is szülhet.

Volt-e mélypont?

Otthon, szakmai körökben milyen visszhangja volt az IBCC 
diadalnak?

Hogyan készültök most a versenyre? Milyen reális céljaitok 
lehetnek?

J: When we saw during the online broadcast, that we were drawn to 
place number 98, located in Fonyód, we knew from previous years, 
that it is a good area. Even though we were a newly formed Slovak-
Czech team, two of us had experience from IBCC from previous 
years. So we suspected that this could be a good area, but we did 
not set any bold goals in advance. We wanted to fight for the best 
result as much as possible.

J: After all, we are glad, that we were on second place as of the 
beginning of the race. So our motivation was still to get to the 
first place. We didn’t make it until the fourth day, when we were in 
absolute euphoria, that we completely erased the lead of the team 
leader. We were exhausted, but extremely motivated. We pulled a lot 
of carp, our tactics worked one hundred percent and we worked like 
a perfectly played team. Our lead in the first place increased every 
day and it gave us a lot of mental strength.  
Two days to finish of the race we began to realize that we could 
really win.

J: As we have already said, our advantage was that we had to catch 
up with the lead of the team leader until the first half of the race. 
That motivated us a lot. And when we were at the top of the table, 
there was no time to think negatively, we just had to work and try to 
make the most of the good situation that we were able to regularly 
catch the scored fish.  
And over time, I can say that we did not make any bad decisions 
during the whole race.

J: In truth, no. Maybe, if it were the other way around, that we 
would lose the lead in the competition, then certainly some negative 
thoughts could come.

J: Our victory at the IBCC had a huge response at home in Slovakia 
and in the Czech Republic. After all, the IBCC is the largest carp 
race in the world. It is watched by almost every carp angler in 
Slovakia and the Czech Republic. Already during the race itself, we 
received huge support from our friends and even from people we 
did not know.  
And after returning home, we gave some interviews to various 
fishing and non-fishing media.

J: Our preparations for the IBCC 2021 are, of course, in full 
swing. We were already ready in the spring, unfortunately due to 
COVID-19, the race will take place again in the autumn. As for 
our goals - we are modest but also ambitious at the same time. We 
would like to be the first team to be able to defend the title at the 
IBCC. But there are several important factors to combine to win, so 
we’ll see how we do. In any case, we are very much looking forward 
to the IBCC and no matter how it turns out, we want to enjoy the 
race as much as possible, as we are looking forward to it all year 
round.

J: Amikor az online közvetítésben láttuk, hogy a 98-as helyet 
kaptuk Fonyódon, tudtuk az elmúlt évekből, hogy egy jó helyről 
van szó. Annak ellenére, hogy egy újonnan alakult szlovák-cseh 
csapat vagyunk, közülünk kettőnknek már volt IBCC tapasztalata 
korábbról.  
Sejtettük tehát, hogy jó horgászhely lehet ez, de nem határoztunk 
meg magunknak merész célokat. 

J: Igazság szerint örültünk annak, hogy a verseny elején a második 
helyen álltunk. Így motivált minket az első hely megszerzése. Erre 
egészen a negyedik vártunk, de akkor teljes eufóriába kerültünk, 
hisz sikerült teljes mértékben ledolgoznunk a versenyben vezető 
csapat előnyét. Fáradtak voltunk, de nagyon motiváltak. Rengeteg 
pontyot fárasztottunk, a taktikánk száz százalékban működött és egy 
tökéletesen összeszokott csapatként dolgoztunk. Minden egyes nap 
nőtt az előnyünk a többiekkel szemben és ez komoly mentális erőt 
adott. A verseny vége előtt két nappal fogtuk fel, hogy akár meg is 
nyerhetjük a versenyt.

J: Ahogy már említettük, az volt az előnyünk, hogy a verseny 
feléig az éllovast kellett üldöznünk és ez nagyon nagy motivációt 
jelentett a számunkra. Amikor pedig felértünk a csúcsra, akkor nem 
volt idő negatív gondolatokra, egyszerűen dolgozni kellett tovább 
és ki kellett használni azt a kiváló helyzetet, hogy folyamatosan 
értékelhető méretű halakat tudtunk fogni. Visszatekintve azt is 
kijelenthetem, hogy nem hoztunk rossz döntéseket a verseny ideje 
alatt.

J: Igazából nem. Talán, ha fordítva lett volna és elveszítjük az 
előnyt, akkor biztosan lettek volna negatív 
gondolataink.

J: Hatalmas visszhangja volt otthon Szlovákiában és 
Csehországban, hogy megnyertük az IBCC-t. Hiszen az IBCC 
a világ legnagyobb pontyfogó versenye. Szlovákiában és 
Csehországban szinten minden pontyhorgász nézi ezt a versenyt. 
Már a verseny alatt is rengeteg támogatást kaptunk otthonról a 
barátainktól, de még ismeretlenektől is. Miután hazatértünk, több 
interjút is adtunk a horgászattal és a nem horgászattal foglalkozó 
médiának is.

J: Természetesen teljes erőbedobással készülünk a 2021-es 
IBCC-re. Már tavasszal készen álltunk, de sajnos a koronavírus 
miatt a verseny ismét ősszel lesz. A céljainkat tekintve szerények, 
ugyanakkor ambiciózusok is vagyunk. Mi szeretnénk az első csapat 
lenni, amelynek sikerül a címvédés. Viszont számtalan különböző 
tényező együttállása kell a győzelemhez, majd meglátjuk, hogyan 
sikerül.  
Mindenesetre nagyon várjuk már az IBCC-t és az eredménytől 
függetlenül szeretnénk a lehető leginkább kiélvezni a versenyt, 
hiszen egész évben ezt várjuk.
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WATER OF THE YEAR
AWARD 2021
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Fishing Mall üzletünk 2018. szeptemberében nyílt meg 
Bukarestben, a Theodor Pallady sugárút 51N. szám alatt, a 
Tematic Media Group vállalkozói csoport részeként, a Fishing 
& Hunting Channel televíziós csatorna kiegészítéseként.

Fishing Mall Projekt

A tevékenység kifejtésére alkalmas és választott 
tér az Arcade Pallady Kereskedelmi Gallériában 
található, amelynek megközelítésekor a vásárló 
részére biztosított a biztonságos parkoló, valamint a 
személyes és a családjának szánt vásárlási lehetőség. 
Bukarest bármely pontjából könnyedén megközelíthető 
a szomszédos metróállomásnak köszönhetően.

Az üzlethelyiség 350 négyzetméteres felületén, üzletünk 
válogatott készletű, horgászatra alkalmas kellékeket 
kínál vásárlóinak. Itt megtalálja mindazt amire szüksége 
lehet horgászatkor, az együttműködő partnereink általi 
kínálatban. Forgalmazóink kínálata igazán bőséges, 
amelyből kiválasztottuk azokat a kellékeket és kiegészítőket 
amelyek elengedhetetlenek egy horgász számára. Ez nem 
azt jelenti, hogy a más termékek gyengébbek vagy nem 
megfelelőek, csupán annyit, hogy nem akarunk bazár jellegű 
üzletet működtetni ahol minden gyártó minden terméke 
megtalálható.

Fishing Mall store was opened in September 2018 
in Bucharest, Theodor Pallady Bld no.51N, is part of the 
same group of companies, Tematic Media Group, together 
with Fishing & Hunting Channel. This thing for all of us is 
just a confirmation of the fact that it is a large project that 
proposes evolution and stability in everything that means 
retail trading activity.

Fishing Mall Project

 The area chosen for carrying out the activity is 
located in the enclosure of Pallady Arcade Commercial 
Gallery, place where once you have arrived, you have 
the comfort of a parking place at discretion, you have 
access to the possibility to do other shopping for you 
and your family. It can be reached from any point from 
Bucharest because there is a subway in the immediate 
vicinity.

With an area of 350 sqm, the store provides you with the 
necessary things for fishing, in a controlled variety. Here 
you find what you need for a fishing game from the brands 
we collaborate with. The distributors’ offer being extremely 
large we chose to exhibit and sell things that we consider to 
be effective in a fisherman’s luggage. That does not mean 
that other products are, weaker or inappropriate, just that we 
do not want to become a bazaar shop where you can find 
everything from all manufacturers.

Products are assessed by our team of consultants on 
common profitability criteria, both for you and for the store. 
The quality vs. price ratio and the financial availability of 
most fishermen are basic elements because otherwise we 
could have founded a store with exhibits that no one can 
afford. That’s not the point!

We have products addressed to fishermen with a normal 
average purchase budget, we are in the forefront of 
expanding our portfolio of exclusive products for the most 
demanding ones. 

Brands marketed in stores are Fox, Daiwa, Prologic, Okuma,  
Trabucco, Mivardi, Ngt, Carp Expert, Cralusso, Benzar Mix, 
Energo Team, The One, Navitas, Sonu Baits, Owner, Browning, 
Relax, Leech, Berti,, Nash Tackle, Solar Tackle, PLine, Gemini, 
Aqua Products, Trakker, Cynet, Dunai Horgaszok, Haldorado 
By Dome, Coleman, LifeSystem, Spoterx, Varivas, Climax and 
more ...

Fishing Mall prices are almost in perfect balance with the 
prices of all the stores in the country. But we will always have 
bonuses rewarding your effort with small discounts or gifts 
as we have accustomed you before.

Specialized consultancy is provided by the FishingMall team 
members for carp and for spinning fishermen with many 
hours spent on the boat or on the shore, fishing pike, zander, 
perch or bass with all kinds of lures.

A termékeket csapatunk értékeli, az Ön és az üzletünk 
tekintetében legmegfelelőbb, közös megtérülési feltételek 
alapján. Az ár-minőség arány és a pénzügyi hozzáférhetőség 
a horgászok többsége számára alapkritérium. Koncepciónk 
volt, hogy üzletünket ne a legdrágább termékekkel töltsük fel, 
melyek csak kevesek számára lennének elérhetőek.

Olyan termékeket forgalmazunk, amelyek normál és 
középszintű büdzsével rendelkező horgászok számára is 
elérhető, azonban termékportofóliónk tartalmaz számos, 
magasabb igényeket kiszolgáló terméktcsaládot is. 

Üzletünkben forgalmazott termékek gyártói: Fox, Daiwa, 
Prologic, Okuma,  Trabucco, Mivardi, Ngt, Carp Expert, 
Cralusso, Benzar Mix, Energo Team, The One, Navitas, Sonu 
Baits, Owner, Browning, Relax, Leech, Berti,, Nash Tackle, 
Solar Tackle, PLine, Gemini, Aqua Products, Trakker, Cynet, 
Dunai Horgaszok, Haldorado By Dome, Coleman, LifeSystem, 
Spoterx, Varivas, Climax  és számos egyéb... 

A Fishing Mall árpolitikája majdnem tökéletes hangsúlyban 
van az ország többi pontjaiban található üzletekével, 
azonban gyakoriak a kezdeményes termékek, így jutalmazva 
vásárlóink hűségét kisebb promóciós termékekket vagy 
ajándékokkat, amelyeket már megszokhattak.

A Fishing Mall csapat tagjai készen állnak szakértői 
tanácsadást biztosítani, legyen szó akár a pontyra, csukára, 
süllőre vagy sügérre, stb. vonatkozó horgászátról, vagy 
akár a pergető (spinning) jellegű, csónakból vagy partról 
teljesített, több órás horgászat jellegzetességeiről.

2019 őszétől megnyitottuk webáruházunkat is, 
így termékeinket már nem csak személyesen tudják 
megvásárolni vevőink, hanem egész Romániába és 
Európa más országaiba is kiszállítunk.

Our webshop has been open since Fall 2019, 
so our customers can buy our products in person, 
but we also deliver them in the whole territory of 
Romania and in other European countries too. 

FISHINGMALL ONLINE 
TEL: 0040- 758 809 000 E-mail: online@fishingmall.ro

instagram: fishingmallromania facebook: fishingmallromania
 

FISHINGMALL BUCHAREST 
BD.THEODOR PALLADY 51N AUCHAN PALLADY 

TEL:0040-31 069 94 91/92

www.fishingmall.ro

Official scales
and weigh slings 
supplier 2021

58 WATCH LIVE STREAM EVERY DAY AT 8 PM ON THE FISHING & HUNTING CHANNEL AND ONLINE!




