IV. RDHSZ GYERMEK és CSALÁDI HORGÁSZVERSENY - 2022
(egyfordulós, páros, úszós horgászverseny versenykiírása)
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Elnökségének megbízásából a Versenysport
Bizottság szervezésében NEGYEDIK alkalommal kerül megrendezésre a Dömsödi
övcsatorna 51 út felőli szakaszán található versenypályán a 2022 évi RDHSZ
GYERMEK és CSALÁDI HORGÁSZVERSENY.
Mindenkit vár az RDHSZ egy jó hangulatú, családias versenyre!
A
verseny
időpontja: 2022.
Nevezési határidő: 2022. április 11. hétfő

április

16.

szombat

A verseny nyílt nevezéses, nevezési díj nincs!
●

A versenyző párok számára üdítőt, reggelit és ebédet biztosítunk.

●

A gyermek versenyzők külön támogatásokat kapnak (etetőanyag, csali, egyéb
felszerelés).

●

A versenyző páros tagjainak érvényes napi, heti vagy éves területi jeggyel kell
rendelkeznie.

●

A verseny díjazása kupák, érmek és oklevelek.

A verseny páros kategóriákban kerül megrendezésre, 2 fő horgász azonos helyről, egymás
mellett horgászik. A további megkötés, hogy mindenki egy botos, egy horgos és úszós
készséggel horgászhat, ami nem lehet rakós horgászbot!
A párosok egy közös haltartóba gyűjthetik a halat, az értékelés a közös fogás alapján fog
történni.
A versenyt a következő kategóriákban rendezve bonyolítjuk:
1. kategória 1: A páros egyik tagja 2013 január 1 után született gyermek
horgász lehet.
2. kategória 2: A páros egyik tagja 2013 január 1 előtt, de 2007. január 1. után
született gyermek horgász lehet.
3. kategória 3: Páros profi* kategória, páros egyik tagja 2007. január 1. után
született gyermek horgász lehet.
* Profi horgász: az a horgász, aki az elmúlt 5 évben legalább egy alkalommal részt vett
országos egyéni vagy bármilyen csapatbajnokságon úszós vagy feeder kategóriában. A
besorolás önbevallás alapján történik, kérjük ezt a nevezésnél megadni. A szervezők
fenntartják a jogot az előzetesen nevezett kategória ellenőrzésére, módosítására.
A versenyen bárki elindulhat, aki tagsággal rendelkezik a Ráckevei Dunaági Horgász
Szövetség bármely egyesületében.
A

verseny

időtartama:

3

óra

Etetőanyag
felhasználás:
Páronként (2 fő versenyző) maximum 10 liter földnedves (tehát készre nedvesített)
etetőanyag felhasználása lehetséges melynek része a szemesanyag illetve a kiegészítő
adalékanyagok (föld, aromák, kavics, stb).
Az élő csali páronként (2 fő versenyző) maximum 2 liter, ebből maximum 0,5 liter lehet az
etető-szúnyoglárva és maximum 0,1 liter lehet a tűző szúnyoglárva.
Kérjük a párokat, hogy mind az etetőanyagot, mind pedig az élőcsali lehetőség szerint
mennyiség beosztásos edényekben készítsék elő az ellenőrzésre.
Díjazás:
Az értékelés, a páros közös eredménye alapján történik. A hal gyűjtése egy szákba
történhet. Minden induló gyermek versenyző oklevelet és ajándékcsomagot kap. Az első
három helyezett páros egy serleget a páros tagjai pedig érmeket kapnak.
A
verseny
programja:
8:30-ig regisztráció (minden regisztrált páros köteles megjelenni és jelentkezni a verseny
szervezőnél,
RDHSZ
sátor)
8:45
megnyitó,
sorsolás
9:00 a rajthelyek elfoglalása
9:15
csali
ellenőrzés
megkezdése
10:00
verseny
kezdete,
etetni
ettől
az
időponttól
lehet
12:55 jelzés az utolsó 5 percre
13:00 verseny vége, a mérlegelés megkezdése
13:30 ebéd, eredményhirdetés, a díjak átadása
Az előzetes nevezéseket online felületen lehet megtenni:
https://forms.gle/f9VzyWBeVLYEjQXi6
Kérjük, hogy a nevezés leadásakor adják meg a páros és párosban szereplő versenyzők
nevét, a gyermek versenyző életkorát, egyesületük nevét, valamint az elérhetőségeiket is.
(mobilszám, e-mail cím)
A horgászattal kapcsolatban keletkező szemét tárolása és annak elszállítása a versenyző
feladata
és
felelőssége.
Az esetleges balesetekért a rendezőség nem vállal felelősséget. Az eseményen képi és
videó felvétel készül melyet az RDHSZ saját eseményeihez kapcsolódó kommunikációra
használ fel.
Az indulók a nevezés leadásával a fenti kiírást és a verseny szabályait tudomásul veszik,
azokat magukra érvényesnek tekintik!
Minden érdeklődőt szeretettel vár az RDHSZ Versenysport Bizottsága és a rendezők!

