
                             A castingsport magyarországi története 

 

A castingsport Európában, 1953-ban alakult meg a következők miatt. 

Az alapot az olimpiai eszme adta, ami kizárta azoknak a sportágaknak az 

olimpiákon való részvételét, melyek más élőlények véréhez tapadnak. 

Az ötletet az adta, ahogyan a vadászatból kialakították az íjászatot, a futóvad 

lövészetet, az agyaggalamb lövészetet, stb., úgy gondolták, miért ne lehetne a 

világon használatos halfogó módszerekből kialakítani egy technikai, ügyességi 

sportágat. Így keltették életre a castingsportot, az USA-ban, még az 1800-as 

években, ahol a különböző felszerelésekkel – peremorsós, multiorsós, 

műlegyes – bárki megmérettetheti képességeit a cél és távdobások területén 

belül, anélkül, hogy a halak ezt megsínylenék. 

Az új sportág létrehozása után kezdődött, annak népszerűsítése. Így történt, 

hogy 1959-ben, Magyarországon is megalakulhatott a MOHOSZ vezetésével az 

új sport. Ebben hathatós szerepe volt, többek között az akkori vezetőnek, 

Berényi Jánosnak is. A világszövetség, akkori nevén, CIPS képviselői 

személyes bemutatók tartásával teremtették meg a feltételeit, a sport 

népszerűsítésének. A horgászvezetők meghívásával és bevonásával alakultak 

meg az önálló intéző bizottsági csapatok. Ez eredményesnek bizonyult, hiszen 

rohamosan fejlődött a sportág és egyik IB-nek sem volt különösen megterhelő 

évente egy IB versenyt szerveznie, megrendeznie. 

Az eredmény viszont kézzel foghatóvá vált. A rendszeres versenynaptár és az 

összefogásban kialakuló baráti kapcsolatok, jó összetartó eredménynek 

bizonyultak.  

Rövidesen a nemzetközi porondon is figyelemre méltó eredményekkel jelentek 

meg a magyar versenyzők, sőt a világelsőséget is megszerezték. Sikeres évek 

következtek, a sportág „aranykorát„ elhozva, ami egészen 1972-ig tartott, 

amikor is a Nyugat Németek a technikai fejlesztéseket követően ( a textilbotok 

megjelenése ), átvették az elsőséget. 

Hiába volt Magyarország akkori sporttörténelmének a legsikeresebb sportága 

a castingsport (41 arany és kb. 130 ezüst ill. bronzérmével), 1974-ben a 

sportág akkori második legjobb csapata további lehetőségei megszűntek, 

hiszen megvonták tőlünk az állami támogatást. 

A sportág természetesen tovább fejlődött, több átalakításon is átesett, a 

praktikusabb rendezési feltételek, a könnyebb bírói közreműködés és rövidebb 

lebonyolítás érdekében. Volt, hogy időközben a műlegyes versenyszámokat 

vízen kellett lebonyolítani, ami igen megnehezítette a rendezést és a hiteles 

bíráskodást is. Voltak olyan évek, amikor már 11 számból állt egy VB. Jelenleg 

9 számra csökkentették, ennek a lebonyolítása is 3 napot igényel. Ez egy 

peremorsós háromtusából (a kezdők számára), két műlegyes számból (egy cél 

és egy távdobó) áll. Ez az öt szám az alapja a csapatversenynek. Ezen felül van 



még a lazac kétkezes, műlegyes távdobás, a peremorsós kétkezes távdobás (7 

tusa), valamint a multiorsós cél és kétkezes távdobó számok (9 tusa). A 

számok szabályait, felszerelési előírásait és a pálya leírásait, a szabálykönyv 

részletesen tartalmazza. 

 Biztosan állíthatom, ha valaki megtanulja ezeknek a számoknak a 

fortélyait és szorgalmasan tréningezik, könnyen elsajátíthatja az eredményes 

horgászatokhoz szükséges tudást. Ezt bizonyíthatja az a tény is, hogy a 

casting válogatott tagjai a halfogó sportban is kiváló eredményekkel 

büszkélkedhetnek. 

 Külön bíztató lehetőség az is, hogy a sportág szeretete sokat tartóztatja 

a követőit a természet szabadságában. Ráadásul még egy érv a sport mellett, 

hogy az itt szerzett tudás, a kor előre haladtával sem merül feledésbe, hiszen 

ez a sport a különböző korcsoportok megléte miatt, gyermekkortól, veterán 

korig is űzhető. 

 Egy nagyon fontos dolog van csupán, el kell kezdeni. A horgászattal 

kapcsolatban álló fiatalok körében szinte kivétel nélkül, nagyon nagy a 

szimpátia. Ezt az ifjúsági táborok alkalmával megtartott bemutatók alatt 

tapasztaltuk. A versengésen kívül, további eredmény, hogy a céldobást 

megtanulva elmaradnak a természetben, a növényzetekben oly gyakran 

látható károkozások is. 

 Azoknak, akiknek kedve támadna a sportágunkhoz, javasoljuk, hogy 

egy gyakorlati bemutatón vegyenek részt. Ezt követően javasolt egy olyan füves 

területen gyakorolni, amelyen nem nagy a gaz. Eleinte a peremorsós 

háromtusa begyakorlása ajánlott, (főleg gyerekeknél), majd ezt kövesse a 

műlegyes számok elsajátítása. Ez már több ügyességet kíván, és a hozzá 

szükséges felszerelések sem általánosan vannak jelen a horgászok köreiben, 

ezért költségekkel jár a hozzávalók beszerzése. A kezdéshez viszont, szinte 

mindenkinek van egy rövid horgászbotja és egy kisebb orsója, ezeknek a 

számoknak a gyakorlása közben viszont kiderül, hogy van-e kitartás és érzék 

a folytatáshoz. 

 Örvendetes tény viszont, hogy a MOHOSZ-tól megkaptuk a bíztatást, 

miszerint újra támogatni fogják a dobósportot. A megmaradt élversenyzők 

részéről, a sportág ujjá születéséhez, lehetőségeink szerint, mindent 

megadunk. Ha ehhez társul a sportpályán történő edzések rendszerének 

megteremtése, minden bizonnyal eljön az az idő is, amikor ez a sportág a régi 

dicsőségéhez méltóan fog szerepelni a magyar sportban. Ha valaki figyelemmel 

kísérte az utóbbi időkben újra publikált casting rendezvényeket, ezt támasztja 

alá a szeptemberben, a VB-n szerzett 6 arany, 6 ezüst és 3 bronzérem 

megszerzése is, három indulóval. 

 Még nem késő megpróbálni! 

  



Hiszünk abban, hogy a mai fiatalok körében is megtalálhatóak azok, akik 

szívesebben töltik az idejüket a szabadban sportolással és a szűkülő 

lehetőségek miatt, ez is egy üde színfoltja lehet a szabadidő hasznosabb 

eltöltésének. 

Reméljük, hogy sikerül majd egy téli edzési lehetőséget is biztosítani a 

sportágunkhoz. Erre azért volna szükség, mert a kezdőknek elsősorban a 

felszerelésük tökéletes használatának az elsajátítására van szüksége. Ezt zárt 

térben megszerezni könnyebb, mert itt a széllel nem kell számolni. Ha volna 

lehetőség, a kezdést mindenképp így javasolnám, mert mire eljön a tavasz, 

már ezekre a dolgokra nem kell külön figyelni.  

  A nemzetközi sportnaptár számos lehetőséget biztosít a fejlődők 

megmérettetésére, a különböző technikák ellesésére és elsajátítására. Ebből 

kiválasztani, hogy melyik szolgálja a további fejlődést, a vezetők dolga, de csak 

a pénztárca szab határt a részvételnek. A lehetőség nagy, sok országban van 

jelen a castingsport. Az olimpiai felvételnek is csak az az akadálya, hogy 

létszámban még nem olyan nagy a részvevők száma, ami indokolná a 

felvételét. De már az is bíztató, hogy már szó esett róla. A világjátékoknak már 

így is részese.  

Várunk mindenkit! 

 

 


