I. RDHSZ CASTING JUNIOR OPEN kupa - 2022
(casting horgászverseny versenykiírása)
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Elnökségének megbízásából a Versenysport
Bizottság szervezésében kerül megrendezésre a szigetszentmártoni focipályán
(Dunapart-felső utca) - Google maps: https://bit.ly/3JpVhCf a 2022 évi I. RDHSZ
CASTING JUNIOR OPEN kupa.
A verseny időpontja: 2022. június 19, vasárnap (edzésnap: a versenyt megelőző
szombat, június 18.)
Nevezés csak online regisztráció útján lehetséges az alábbi linken elérhető, nevezési lap
kitöltésével:
https://forms.gle/y25mrix3bZGb3FzPA
Nevezési határidő: 2022. június 12.
A versenyt kizárólag az U20-as kategóriában indítjuk el! U20-as korosztályú az a
versenyző, aki 2021 december 31-ig nem tölti be a 20. életévét.
A verseny nyílt nevezéses, az RDHSZ egyesületi tagsággal rendelkező versenyzőknek a
részvétel ingyenes, az RDHSZ egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek a részvétel
5.000 Ft nevezési díj befizetése ellenében lehetséges. Nevezési díj befizetése
készpénzben a helyszínen lehetséges.
A verseny az alábbi 2 kategóriában kerül megrendezésre:
● 1. (“kezdő”) kategória: 3 tusa kategória (Skish, Áhremberg, egykezes távdobás)
● 2. (“haladó”) kategória: 5 tusa (1. kategória + legyes cél és távdobás)
A kategóriák részleteiről a verseny szervezői a versenyt megelőző technikai értekezleten
tájékoztatást tartanak.
Az értékelése a fentiekben megadott U20 korosztályban és két kategóriákban történik.
● A verseny díjazása kupák és érmek.
● A versenyzők számára ásványvizet valamint előre összeállított hidegétel
csomagot biztosítunk a verseny napján. A verseny után ebéddel várjuk a
résztvevő versenyzőket.
Versenyszabályzat:
Lebonyolítása az országos casting versenyszabályzat szerint történik. LINK
A verseny programja:
Június 18., szombat:
Edzési lehetőség 14.00 órától-18.00 óráig. (nem kötelező)

Június 19., vasárnap:
7:30-ig regisztráció, megnyitó, sorsolás
8.00-tól a verseny kezdete
14:00 a verseny vége, értékelés, ebéd
15.00 eredményhirdetés, a verseny zárása
16:00 versenypálya elhagyása, pálya bontása
Díjazás:
Kategóriánkénti első három helyezett MOHOSZ serleget és érmet kap. Az RDHSZ tagjai
közül az első 3 helyezett külön díjazásban részesül, a legjobb versenyző pedig elnyeri az
RDHSZ 2022. évi Casting Bajnoka címet! Az egyéni bajnokok jutalma egy-egy 2023-as
RSD kedvezményes területi jegy.
Az esetleges balesetekért, anyagi károkért a rendezők nem vállalnak felelősséget. Az
eseményen képi és videó felvétel készül, melyet az RDHSZ saját eseményeinek
kommunikációja során felhasznál.
Minden érdeklődőt szeretettel vár az RDHSZ Versenysport Bizottsága, Szigetszentmárton
Önkormányzata ès a 110 éves Kinizsi HE.

