
EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY 

VERSENYKIÍRÁS 

Egyesületi horgászverseny időpontja: 2017. június 10. (szombat) 

Helye: Tiszalúc Holt-Tisza „Üdülőövezet” elnevezésű szakasza. 

Versenyen való részvétel: A versenyen csak egyesületi tagok vehetnek részt, akik a 2017. 
évre érvényes területi horgászengedéllyel rendelkeznek. A versenyen való részvétel díjtalan. 

Gyülekező: az Egyesület horgásztanyáján /Nádirigó u. 6./ 

A verseny programja: 
05:30-06:00 Gyülekező, regisztráció 
06:00-06:15 Sorsolás 
06:15-06:50 A horgászhelyek elfoglalása 
06:50-07:00 Etetés 
07:00-11:00 Verseny 
11:00-12:00 Mérlegelés 
12:00-12:30 Eredményhirdetés 
12:30-          Ebéd 

A verseny szabályai: 
1. A versenyen mindenki tetszőleges módszerrel (úszós, fenekező) horgászhat, egy bottal és 
egy horoggal. Verseny közben a módszerek szabadon változtathatók. 
2. A két kategória (felnőtt, gyermek) első három helyezettje, és a női kategória 
legeredményesebb résztvevője díjazásban részesül. Külön díjazzuk a verseny legnagyobb 
halát kifogót. 
3. Etetőanyag korlátozások: 
2 kg etetőanyag (etetőanyag, szemes takarmány(csak főzött állapotban!!!), pellet) 
0,5 liter élőanyag, de szúnyoglárva használata Tilos! 
4. Etetni csúzlival, kézzel és kosárral lehet. Az alapozó etetés idejére marker úszó 
használható! 
5. Etetőhajó, parittya, etetőrakéta és halradar használata TILOS! 
6. Aki súlyosan ittas állapotánál fogva a többi versenyzőt sorozatosan akadályozza, vagy 
súlyosan zavarja, a versenyből kizárásra kerül! 
7. A kifogott halakat mérlegelésig sértetlenül kell tárolni megfelelő vízmélységben!  
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8. A halakat életben kell tartani a mérlegelésig, elpusztult hal nem kerül mérlegelésre! 
9. A versenybe minden kifogott hal beleszámít! 
10. Minden kifogott halhús grammonként 1 pontot ér. Azonos összsúly esetén sorsolás dönt. 
11. Sérült, beteg halat azonnal jelenteni kell, lemérésre kerül, beleszámít a fogásba! Ha a 
kifogott hal elpusztul, akkor az nem számít bele a mérlegelésbe! Ha valamelyik versenyző 
hibájából több hal elpusztul azt a versenybíróság azonnal kizárhatja a kupából! 
12. A mérlegelés mindig az adott horgászhelyén történik! A mérlegelésig a versenyszákot a 
vízből kiemelni tilos. 
13. A mérlegelést követően a legrövidebb idő alatt gondoskodni kell a halak kíméletes 
visszaengedéséről. /Kivételt képez a törpeharcsa és az ezüstkárász!!!/ 
14. A versenybírók és a mérlegelők kérését, utasítását minden versenyző köteles végrehajtani! 
15. A személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk!  
16. A verseny befejezésével a horgászhelyet tisztán, rendezetten szabad elhagyni! 
17. A rendezőség felhívja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés 
szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, a 
versenyből figyelmeztetés után kizárásra kerül. 
18. A Rendezőség a változtatás jogát fenntartja! 
19. A szabályok be nem tartása, túlzott alkohol fogyasztás, horgászhoz nem méltó viselkedés, 
illetve a hallal való kulturálatlan bánásmód a versenyből való azonnali kizárást von maga 
után! Versenykiírásban nem szabályozott, vagy egyéb felmerülő kérdésekben, a 
Versenybizottság a helyszínen ad választ, dönt. Döntését a versenyzők kötelesek elfogadni.  
20. A Versenyző a nevezéssel, regisztrációval elfogadja a verseny szabályait. 

Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért a rendezőség felelősségen nem vállal! 

SHE Tiszalúc Vezetősége       Takács Ádám 
          versenyfelelős 
          +36205164159 


