
HORGÁSZVERSENY 

Helyszín: VDHE Szigetcsép horgászvize 

Időpont: 2020. augusztus 15. szombat 

Szabályok: A verseny egy fordulós, minden kifogott hal mérlegelésre kerül, és egy dekagramm 

1 pontot ér. A versenyt az nyeri aki, dekagrammra a legtöbb halat zsákmányolja. 

Nevezési díj: 500-Ft/fő, (helyszínen fizetendő) gyerekeknek ingyenes.  

A versenyen úszós, vagy fenekező készséggel, egyszerre kettő bottal, azon egy darab horoggal 

lehet horgászni, de tartalékként bármennyi rendelkezésre állhat. 

Mérlegelés a verseny végén a VDHE telephelyén történik, nagyobb fogás esetén a versenybírók 

( Tel.:06-70-978-334) a fogás helyén lemérik a kifogott halat, amely felvezetésre kerül a 

versenyző adataihoz, majd ezt követően kerül visszahelyezésre a vízbe. 

 A fogási esély növelése érdekében etetőanyag használata MEGENGEDETT! (Maximális 

mennyiség korlátozás nincs) 

A kifogott halak a verseny befejeztével, mérlegelés után visszahelyezésre kerülnek! 

Megjegyzés: Amennyiben az akasztás a verseny végét jelző sípszót / kürtszót megelőzően 

megtörtént, úgy a megszákolt hal beleszámolható a horgász által zsákmányolt 

összmennyiségbe. 

A versenyzőnek körültekintő módon, a lehetőségekhez képest kíméletesen kell a kifogott 

halakkal bánni! 

A kifogott halak egymásnak történő átadása TILOS!!!! Kizárást von maga után!( Az egész 

csapat kizárásra kerül 

Kategóriák és díjazás: A verseny férfi, női és ifjúsági és gyermek kategóriában kerül 

megrendezésre (Ifjúsági és gyermek egy kategória) 

Mindegyik kategória I-III. Helyezettjei kerülnek díjazásra. + a legnagyobb kifogott hal 

Jelentkezni lehet:Tóth Hajnalka gondnoknál lehet a 06-70/257-4117 telefonszámon vagy a 

helyszínen lehet.  

Program:    6-6.30-ig regisztráció (nevezés),horgász helyek sorsolása, reggeli 

                  6.30-tól horgász helyek elfoglalása, felkészülés 

                  7.00-tól 10.00-ig verseny (mindkettőt hangjelzés jelzi) 

                 Beérkezés után mérlegelés, eredmény hirdetés 

                 12.00 ebéd 



 

            Ifjúsági és gyermek horgászverseny szabályok. 

1. Egyidejűleg csak 1 darab horgászkészség használható, azon 1 darab horoggal. 

2. Gyermek versenyző mellé kísérő kötelező. A segítő etetésnél, a horog felcsalizásánál, 

a horogszabadításnál, és a szákolásnál nyújthat segítséget. A horog bevetését, a 

horgászatot, az akasztást és a fárasztást a versenyzőnek önállóan kell végeznie, itt a 

segítő csak szóban, tanácsokkal segítheti a versenyzőt. 

3. A szervezők az etetőanyag és a csali mennyiség tekintetében mennyiségi korlátot nem 

szabnak. 

4. A verseny kezdetét jelző dudaszó előtt csak a horgászhely elfoglalása, berendezkedés, 

és úszós készség használata esetén a mélységmérés engedélyezett. 

5. Etetés és a horgászat (felcsalizott horog bevetése) csak a verseny kezdetét jelző 

dudaszó után engedélyezett. 

6. Értékelésnél csak a verseny végét jelző dudaszó előtt merítő szákba terelt halat 

vesszük figyelembe. 

7. Pontozás a fogott halak össztömege alapján történik, 1 dkg = 1 pont. 

8. Értékelésnél azonos pontszám esetén a fiatalabb versenyző kapja a magasabb 

helyezést. 

9. A gyermekek versenye:8.00-10.00-ig tart.A verseny végét jelző dudaszóra a 

horgászatot be kell fejezni, és a számlálókat a horgászhelyen kell megvárni. 


