SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TISZALÚC
3565 Tiszalúc, Széchenyi út 2.
Levelezési cím: 3565 Tiszalúc, Hársfa utca 1/a.
Adószám: 19918895-1-05
E-mail: shetiszaluc@gmail.com
XII. TISZALÚCI PONTYFOGÓ KUPA 2022.
VERSENYKIÍRÁS
Tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Tiszalúci Pontyfogó Kupa a 2022-es évben. A fő célkitűzésünk a bojlis
(pontyfogó) horgászat népszerűsítése, a halakkal való kíméletes bánásmód, a „fogd meg és ereszd vissza” elv mind szélesebb
körű elterjesztése. Egyik fő célunk, a verseny hagyományosan baráti jellegének megőrzése.
XII. Tiszalúci Pontyfogó Kupa (48 órás)

2022. augusztus 26-28.

A VERSENY IDŐTARTAMA: 2022. augusztus 26-án (péntek) 11:00 órától 2022. augusztus 28-án (vasárnap) 11:00
óráig.
HELYE: a Tiszalúci Holt-Tisza „Akácos” és „Péterke” elnevezésű szakasza.
NEVEZÉS: A versenyre nevezni 2022. július 01.-én 00:00 órától 2022. július 31-én 24:00 óráig lehet. Nevezni kizárólag
e-mailben lehet, az shetiszaluc@gmail.com címre küldött jelentkezéssel "XI. Tiszalúci Pontyfogó Kupa nevezés" címmel.
Kérjük az e-mailben feltüntetni a csapat nevét, a csapattagok nevét, kapcsolattartó nevét, e-mail címét, telefonszámát. A
NEVEZÉSI DÍJ CSAK A NEVEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA UTÁN FIZETENDŐ!!!
BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS!!!
A NEVEZÉSI DÍJ CSAK ÁTUTALÁSSAL FIZETHETŐ BE!!! Az Egyesület K&H Banknál vezetett
10402764-50526680-48771009 számú számlájára. Megjegyzés: Nevek, "XII. Tiszalúci Pontyfogó Kupa nevezés".
A VERSENYRE MAXIMUM 13 CSAPAT NEVEZÉSÉT TUDJUK ELFOGADNI!!!
A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL:
A VERSENY NYÍLT, nevezhet, aki a 2022. évre érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel rendelkezik. (Nem
egyesületi tagok részére a verseny időtartamára 3 db. napijegy megváltása kötelező!!!)
A verseny megkezdése előtt az érvényes horgászokmányok bemutatása kötelező!!!
A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI
----- csapatverseny, (48 órás), előnevezéses
----- Nevezési díj a csapatok részére: 20 000 Ft / csapat
----- csapatok létszáma 2 fő+1 fő segítő (díjazásban nem részesül)
----- Verseny közben a csapat összeállításán változtatni nem lehet!!!
----- Érkezés, gyülekezés a verseny kezdő napján 7:30 órakor az Egyesület horgásztanyáján /Nádirigó u. 6/
----- Rövid köszöntő, horgász helyek sorsolása 8:00 óra
----- Sorsolást követően a horgászhelyek elfoglalása.
----- Limit ellenőrzés 9:30 óra
----- A verseny kezdete délelőtt 11 óra. (1. dudaszó)
----- A verseny vége a verseny befejező napján délelőtt 11 óra. (1. dudaszó)
----- Eredményhirdetés kb.13 óra körül az Egyesület horgásztanyáján /Nádirigó u. 6./.
SORSOLÁS MENETE: A sorsolás két körös. A csapatok a nevezés sorrendje szerint sorsolási számot húznak, majd ennek
sorrendjében választják ki horgászhelyük számát.
A VERSENY HORGÁSZATI SZABÁLYAI:
- A versenyben csak a kifogott PONTY kerül értékelésre!!!
- A helyek elfoglalásánál, a bóják lerakásánál, etetésnél a halak fárasztásánál kérjük a szomszéd csapat minél kisebb
zavarását.
- A Rendezőség külön felhívja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira!
- Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani.
- A versenyzőknek a horgászverseny területét elhagyni TILOS, a versenyből történő kizárást vonja maga után!!!
- Csónakról minden csapat saját magának gondoskodik.
- A verseny kezdetét és végét a sorsoláskor bemutatott hangjelzés jelzi. Ezek jelzéseit kötelező betartani.
- Csapatonként 4 bot használható, szerelékenként (botonként) csak egy horog engedélyezett, a hajszálelőkés felkínálás
és az „ELHAGYÓS VÉGSZERELÉK” használata KÖTELEZŐ!!!
- A felszereléseket versenybírók szúrópróba szerűen ellenőrzik.
-FONOTT FŐZSINÓR VAGY ELŐTÉT ZSINÓR HASZNÁLATA TILOS!!! Kivétel:”LEADCORE” előtét zsinór,
melynek maximális hossza 1 méter!!!
- Etetőkosár használata tilos!
- Halradar, etetőhajó használata tilos!

- Horgászat közben a behordás, csónakkal való fárasztás megengedett.
- Csalizásra használható minden fajta horgász csali (bojlik, pelletek, kukorica, tigrismogyoró és egyéb magvak) melyeket
kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni (a Versenybizottság ellenőrzi).Élő csalit használni TILOS!
- Etetésre használhatók:
- gyári- illetve házi készítésű bojlik és pelletek
- növényi eredetű magvak, CSAK FŐZVE!!!, (ami a természetre nem káros).Élő anyaggal etetni TILOS!
- Csak a verseny kezdetekor rendelkezésre álló etetőanyag használható fel, mely a későbbiekben nem pótolható! A
versenyen felhasználható etetőanyag maximum mennyisége 34 liter, melyet a LIMIT ELLENŐRZÉSKOR literes
beosztású mérőedényben bemutatni KÖTELEZŐ!
- Etetni partról, kézzel, csúzlival, parittyával, dobócsővel, stb. illetve csónakkal lehet
- Tilos a vizet megvilágítani nagy erejű reflektorokkal, viszont szabad diszkrét fényű fejlámpát használni fárasztáskor,
bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor.
- A csapatoknak a számukra kijelölt horgászhelyen belül kell horgásznia a szektorjelölés figyelembevételével.
- Sátrak (tábor kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a horgászhelyen lehetséges.
- A megakasztott hal sikeres kiemelésében segítség igénybe vehető (csapattárs vagy a szomszédos csapat tagja)
- Halfogás esetén a kifogott halat a mérlegelésig sértetlenül kell tárolni, majd a mérlegelés, bejegyzés és fotózás után vissza
kell engedni.
- KÖTELEZŐ eszközök: minimum 3 db pontyzsák, 1 db pontybölcső, 1 db nagyméretű, sűrű szövésű merítőháló (bojlis
merítő) és a sebfertőtlenítő.
- Ha a kifogott hal elpusztul, nem számit bele a versenybe!
- Második dudaszót követően a készségeket azonnal ki kell húzni a vízből.
- Lefújás előtt történt bevágás esetén a fogott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fárasztás a dudaszó után fejeződik be.
- A verseny végén tilos a megmaradt csalit a vízbe dobni.
- A verseny végeztével a rajthelyet tökéletesen tiszta állapotban kell hagyni, a keletkezett szemetet minden csapat
köteles elszállítani.
- A szabálytalankodás vagy egyéb etikátlan magatartás versenyből való kizárást vonhatja maga után.
MÉRLEGELÉS SZABÁLYAI:
- A méréseket 8-12 óránként kell elvégezniük a mérlegelőknek, vagy rendkívüli esetben azonnali mérlegelés kérhető.
- Minden kifogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra
- A méréseket a Versenybizottság hajtja végre.
- A mérlegelésnél jelen kell lennie: 1 fő csapattagnak, a mérlegesnek, a szomszéd csapat egy tagjának.
- A fogás adatai felkerülnek a versenyző csapat fogási lapjára.
- Amíg a mérőcsapat megérkezik a rajthelyre, a versenyzőknek a halakat tartalmazó hálókat a vízben kell tartani.
- Mérlegelésre és ez alapján értékelésre csak élő halak kerülhetnek. Ennek igazolása, hogy a hal mérlegelés után elúszik a
versenybíró jelenlétében.
- Bármilyen más jellegű probléma, kérdés felmerülése esetén a Versenybizottság a helyszínen dönt, és állásfoglalását közli.
SZANKCIÓK:
- Versenyből való kizárással jár:
- a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata
- a csalás
- a Versenykiírás bármely pontjának megsértése
- horgászhoz méltatlan magatartás
ÉRTÉKELÉS:
- A végső sorrendbe sorolást a szervezők illetve a versenybírák végzik a verseny zárását követően.
- A fogott összsúly (összes kilogramm) alapján történik a végső sorrend felállítása.
- Azonos súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró párost illeti az elsőbbség.
- Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél nagyobb a fogások átlagsúlya (összes
súly/fogások száma) , további holtverseny esetén sorsolás dönt.
Díjazások:
- ÖSSZETETT 1 helyezett /KUPA + VÁNDORSERLEG/
- ÖSSZETETT 2,3. helyezett /KUPA/
- AMUR kategória 1, 2, 3, helyezett /KUPA/
- PONTY kategória 1, 2, 3, helyezett /KUPA/
- Legnagyobb kifogott PONTY és AMUR /KUPA/
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A Rendezőség a verseny ideje alatt történt esetleges balesetekért,
anyagi károkért felelősséget nem vállal. Valamint fenntartja a jogot a kialakult kedvezőtlen időjárás miatt a verseny
beszüntetésére. Ilyen esetben az aktuális eredmény tekintendő végeredménynek.

SHE Tiszalúc Vezetősége

