
II. TISZALÚCI FEEDER KUPA 2022.

VERSENYKIÍRÁS

A versenyszerű feeder horgászat népszerűsítése céljából kerül megrendezésre a II. 
Tiszalúci Feeder Kupa.

A verseny időpontja: 2022. szeptember 04. (vasárnap)

Helye: Tiszalúc Holt-Tisza „Akácos” és „Péterke” elnevezésű szakasza.

Versenyen való részvétel: A versenyen csak egyesületi tagok vehetnek részt, akik a 
2022. évre érvényes területi horgászengedéllyel vagy érvényes napijeggyel 
rendelkeznek. 

Nevezés: 
Nevezési határidő: 2021.08.03. 24:00 óráig.
Nevezni kizárólag e-mailben lehet, az shetiszaluc@gmail.com címre küldött 
jelentkezéssel "II. Tiszalúci Feeder Kupa nevezés" címmel. Kérjük az e-mailben 
feltüntetni a versenyző nevét és horgászkártya számát, e-mail címét, telefonszámát és 
mellékelni a nevezési díj befizetését igazoló bizonylatot!

BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS!!! 
A NEVEZÉSI DÍJ CSAK ÁTUTALÁSSAL FIZETHETŐ BE!!! Az Egyesület K&H Banknál vezeteH             
10402764-50526680-48771009 számú számlájára. Megjegyzés: Név, "II. Tiszalúci Feeder Kupa 
nevezés" 
Nevezési díj: 4.000 Ft

Program: 
05:30-06:00 Gyülekező, regisztráció az Egyesület horgásztanyáján /Nádirigó u. 6./
06:00-06:30 Eligazítás, sorsolás 
06:30-07:50 A horgászhelyek elfoglalása, felkészülés 
07:50-08:00 Etetés 
08:00-13:00 Verseny 
13:00-14:00 Mérlegelés 
14:00-14:30 Eredményhirdetés 
14:30- Ebéd

Díjazás: 
- 1. helyezett serleg + VÁNDORSERLEG
- 2. helyezett serleg
- 3. helyezett serleg

A verseny szabályai:
1. Feederbotos verseny, ahol horgászni mind method módszerrel, mind hosszúelőkés 
feeder módszerrel lehetséges.
2. Horgászni egyidőben maximum 2 db rezgőspicces (feeder vagy picker) bottal lehet, 
botonként 1 db horoggal. A horgászhelyen több horgászbot is lehet előkészítve. 



3. Etetőanyag limit: maximum 15 liter, melybe MINDEN etetőanyag, föld, magvak, 
pelletek, adalékok beleszámítanak, akár etetésre, akár csalizásra használják.
Élőcsali limit: maximum 2 liter élő csali használható fel, ez maximum 0,5 l apró vízilárvát 
(szúnyoglárvát) és maximum 0,5 l gilisztát tartalmazhat.
A nem élő csalik (szilikon csalik, gumi csalik, minibojlik, dumbelek, waftersek, csalizó 
pelletek stb.) és aromák mennyiségét nem szabályozzuk. 
4. Etetni kizárólag etetőkosárral lehet.
5. Kézzel történő etetés tilos!
6. Spomb, etetőrakéta, etetőhajó, csúzli, parittya és halradar használata tilos!
7. Etetési célra bármilyen horgászbot használható.
8. Főzsinórként, dobóelőkeként, horogelőkeként fonott és monofil zsinór használata is 
engedélyezett.
9. A horgászat során minden a feeder horgászatban használatos kosár megengedett: 
töltögetős (flat) method kosár (gumizott változata is), hibrid és pellet kosár, bordás kosár, 
mindkét végükön nyitott kosarak. A kosarak töltőszerszámmal és kézzel egyaránt 
tölthetők. A horog előke etetőanyagba tömése megengedett.
10. A horogra a csali hajszálelőkével, illetve közvetlenül a horogra tűzve használható. 
11. Aki súlyosan ittas állapotánál fogva a többi versenyzőt sorozatosan akadályozza, 
vagy súlyosan zavarja,a versenyből kizárásra kerül! 
12. A kifogott halakat mérlegelésig sértetlenül kell tárolni megfelelő vízmélységben! 
13. A halakat életben kell tartani a mérlegelésig, elpusztult hal nem kerül mérlegelésre! 
14. A versenybe minden kifogott hal beleszámít! 
15. Minden kifogott halhús grammonként 1 pontot ér. Azonos összsúly esetén sorsolás 
dönt.  
16. 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! 
17. A mérlegelés mindig az adott horgászhelyén történik! A mérlegelésig a versenyszákot 
a vízből kiemelni tilos. 
18. A mérlegelést követően a legrövidebb idő alatt gondoskodni kell a halak kíméletes 
visszaengedéséről. /Kivételt képez a törpeharcsa és az ezüstkárász!!!/ 
19. A versenybírók és a mérlegelők kérését, utasítását minden versenyző köteles 
végrehajtani! 
20. A személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 
21. A verseny befejezésével a horgászhelyet tisztán, rendezetten szabad elhagyni! 
22. 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. 
23. A Rendezőség a változtatás jogát fenntartja! 
24. 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. 
25. A Versenyző a nevezéssel, regisztrációval elfogadja a verseny szabályait.
Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért a rendezőség felelősségen nem vállal!



Tiszalúc, 2022.02.23. SHE Tiszalúc 
Vezetősége


