Stettni-tó napijegyes horgászrend!
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Horgászati időszak napijegy birtokában: 05:00-20:00
Felszerelés:
• Gyermek napijeggyel: 1 db úszós horgászkészség használható
• Ifjúsági napijeggyel. egyszerre maximum 1 db horgászbot használható és max.2
db horoggal felszerelt horgászkészség horgászhat
• Felnőtt napijeggyel: egyszerre maximum 2 bottal és botonként max.2 db horoggal
felszerelt horgászkészséggel horgászhat
Megtartható mennyiség napijegy birtokában:
1 db méretkorlátozással védett halfaj és 3 kg egyéb hal.
A szákba helyezett hal után a horgászatot lehet folytatni.
Keszegfélékre Június 30.-ig tilalom van, elvinni tilos!
5 kg feletti méretkorlátozással védett békéshalat kifogás után vissza kell engedni, elvinni
TILOS!
Ponymatrac mindenkori használata kötelező!
Sebfertőtlenítő spray haszálata kötelező!
A szákban lévő halat másikra kicserélni tilos!
Compóra, tokhalra általános tilalom van, megtartása Tilos! Pontyra nincs tilalmi idő,
rablóhalra, az országos horgászrend érvényes.
Minden kívülről akadt halat kötelező a vízbe visszahelyezni, megtartani Tilos!
Nem engedélyezett 2-, és 3 ágú horog használata. Továbbá csónak, csalihalfogó háló,
drótszák, etetőhajó használata tilos.
Etetésre kizárólag az erre alkalmas haltáp,pellet bojli, és főtt magvak használhatók.
A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét jól látható módon folyamatosan
megvilágítani.
Szemetes helyen tilos horgászni. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán tartani,
hátrahagyni.
A megfogott halat a szákolást követően tilos a földön húzva partra helyezni. A kifogott halat
csak a horgászbot tulajdonosa tarthatja meg.
A megtartani nem kívánt halat kíméletesen, mielőbb, nem dobva vissza kell helyezni a tóba. A
kifogott hallal állva fényképezkedni Tilos!
Aki horgászhelyét elhagyja készségeit köteles a vízből kivenni, őrzését másra átruházni tilos!
A tó teljes területére benzin, vagy dízel üzemű gépjárművel behajtani, csak engedéllyel lehet.
Parkolni csak a kijelölt parkolókban lehet.
A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani kíméletesen és gyorsan
leölve szabad. A 30-cm-nél kisebb halak élve is szállíthatók, kizárólag olyan tárolóedényben,
amely biztosítja számukra a megfelelő életfeltételeket.
A tó halállománya: süllő, csuka, ponty, amúr, keszegfélék, compó, tokhal, harcsa, busa, balin.
Sátrazni kizárólag éves engedély birtokában lehet.
Tüzet rakni kizárólag a kijelölt helyen, külön engedély birtokában lehetséges.

