2022. ŐSZI EGYESÜLETI
HORGÁSZVERSENY SZABÁLYAI
Időpont: 2022. szeptember 18.
Helyszín: Arad-pusztai Horgásztó
A Marcali és Vidéke HE Alapszabálya szerint a horgászversenyen minden
felnőtt, ifjúsági és gyermek horgász részt vehet, aki a:
 2022. évre érvényes Marcali HE tagsággal és
 2022-re érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik, valamint a
halfogó napra
 szeptember 12-éig előzetesen regisztrált.
A horgászverseny ideje alatt az Országos Horgászrend és a Helyi Horgászrend
szabályai érvényesek, azokat mindenkinek be kell tartania.
A verseny lebonyolítása:
 A résztvevők regisztrálása 7.00-tól 7.15-ig történik, majd a szabályok
ismertetését követően kezdődik a horgászhelyek kisorsolása.
 Sorszámot mindenkinek személyesen kell húznia.
 Aki a regisztráció után érkezik, az nem vehet részt horgászként a halfogó
napon.
 A sorsolást követően ‒a versenyfelelős felhívására‒ mindenki elfoglalja a
sorszámmal megjelölt horgászhelyét.
 A gyermekek külön szektorban horgásznak, az ő helyüket a helyszínen
jelöljük ki.
 A horgászhelyen történő elhelyezkedést követően elő lehet készíteni a
felszerelést, botokat, etetőanyagot, de etetni még nem szabad.
 7.55-kor lehet kezdeni az etetést, ezt egy dudaszó jelzi
 8.00-kor kezdődhet a horgászat, ezt három dudaszó jelzi.
 A horgászat 4 órán át, 12.00-ig tart.
 11.55-kor egy dudaszó figyelmeztető jelzést ad,
 12.00-kor három dudaszó a horgászat befejezését jelzi!
 Mindenki a helyén marad, a fogásokat a helyszínen mérlegeljük. A
mérlegelés befejezéséig kérjük, senki se hagyja el a horgászhelyét!
 Értékelés és eredményhirdetés várhatóan 13.00-kor lesz.
 13.15-től közös ebéd!
A résztvevők kötelesek a számukra kijelölt horgászhely közepén elhelyezkedni.
Annak szélén 3-3 m semleges zónát el kell hagyni. Ott tartózkodni, s oda dobni
sem lehet. Mindenki a partvonalra merőleges irányban lévő vízterületen etethet,
horgászhat.
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A kijelölt horgászhelyen a horgász kivételével senki sem tartózkodhat, kivéve a
gyermekhorgászokat, akikkel együtt egy fő felnőtt is közreműködhet.
Horgászni 1 bottal, 1 horoggal lehet, úszós, vagy fenekező készséggel,
bármilyen horgászmódszerrel (kivéve behordás és pergetés!).
Ha valaki méreten aluli halat fog, azt azonnal köteles visszahelyezni a vízbe! Az
ilyen fogás a verseny eredményébe nem számít bele!
A horgászat befejeztével a horgászokhoz sorban odamennek a versenybírók, és a
horgászat helyszínén megállapítják a halak darabszámát, és mérlegeléssel a
súlyukat. Minden gramm tömeg egy-egy pontot ér. A halak nagyobb
darabszáma csupán holtverseny esetén jelent előnyt.
Az eredmények összesítését követően kerül sor a díjak kiosztására.
Díjazzuk a felnőtt kategória első három helyezettjét, és a három legnagyobb
tömegű halat fogó gyermekhorgászt. Továbbá különdíj, oklevél és
tárgyjutalmak átadására is sor kerül.
A horgászok kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni. A halakat
mérlegelésig a vízben, gyűrűs haltartó szákban kell tartani, majd a mérlegelést
követően azokat óvatosan vissza kell helyezni a vízbe.
A rendezvény szervezői, versenybírák:
Szijártó Ferenc elnökségi tag, versenyfelelős,
Terjék András titkár,
Horváth Zoltán elnökhelyettes,
Kiss Lajos elnök.
Mindenkit vár, és jó szórakozást, sportszerű, szerencsés és eredményes
horgászatot kíván az
Elnökség

