V. Stettni-tó Nagyhalas- bojlis horgászverseny
1. Nevezés
Verseny helye: Hegyeshalom Stettni-tó.
2022. Június 03 - án (péntek).
- 6:00 Megnyitó, regisztráció, helyek kisorsolása.
- 8:00 Verseny kezdete.
2022. Június 06 - án 08:00 Verseny vége. Eredményhirdetés.
A horgászverseny az időjárási körülményektől függetlenül meg lesz tartva.
A nevezés díja 45.000-ft/ csapat (max.8 csapat nevezése lehetséges.)
Nevezni előzetes regisztráció alapján lehet, amelynek tartalmazni kell:
- Csapatnév, tagjai.
Egy csapat 2 főből áll + 1 fő segítő lehetséges, de jelezni kell a jelentkezésnél.
A verseny ideje alatt a csapatból 1 fő állandóan horgászhelyen köteles tartózkodni.
A befizetés a Takarékszövetkezetben Hegyeshalom Fő út 135., vagy személyesen
Kóczán Antalnál, vagy Fekete Tamásnál.
2. Díjazás:
I. hely: serleg + 50.000 Ft értékű utalvány
II. hely: serleg + 40.000 Ft értékű utalvány
III. hely: serleg + 30.000 Ft értékű utalvány
Legnagyobb hal: Serleg + tárgynyeremény
3. Külön díj:
-

1. kifogott 10+-os hal (tárgynyeremény)
1. kifogott 15+-os hal (tárgynyeremény)
utolsó csapat (vigaszdíj)

4. Helyek sorsolása:
- A helyek sorsolása 2 körben történik:
Először befizetési sorrendben húzzák ki a csapatok, a helyek kiválasztásának
sorrendjét.
Második körben a kihúzott számoknak megfelelő sorrendben helyet választanak
maguknak.
5. Felszerelés:
- Egy csapat 3 bottal horgászhat. Botonként egy db, egyágú
horog hajszálelőkés felkínálási módban engedélyezett.

- Leadcore, fonott előtét zsinór használata Tilos!
- Fonott zsinór használata kizárólag horogelőkeként használható!
- Horgászat során csak az úgynevezett bojlis botok használata engedélyezett.
- A tóparton a sátrazás, tűzrakás engedélyezett, a tűzvédelmi szabályok
betartásával.
- Sátrak, ernyők (tábor kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a
horgászhelyen, belül lehetséges.
- Tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal megvilágítani, viszont szabad világító eszközt
használni a sátorban, ernyők alatt, valamint szabad fejlámpát használni fárasztáskor,
bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor.
- Sötétedés után a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani.
- Vigyázni kell a halak épségére, ezért nagyméretű merítő,
pontymatrac, csapatonként 5 db nagyméretű pontyzsák
és sebfertőtlenítő használata kötelező!

6. Csali:
- Oldódó csalik, paszták használata engedélyezett. Pasztaólom használata
engedélyezett. A csalik pasztával történő bevonása, PVA termékek használata
engedélyezett. A csalik szabályszerű használatát a szervezők folyamatosan
ellenőrzik, ideértve a bevetett készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát.
- A készségen felkínált csalik, (bojli-pellet) legkisebb átmérője 16 mm lehet.
- Etetni illetve csalizni kizárólag bojlival, pellettel és tigrismogyoróval lehet. A
kukoricával, egyéb magokkal, élő csalival való etetés, és csalizás szigorúan tilos!
- A versenyen felhasználható bojli, pellet, tigrismogyoró súlya, max. 20.kg/csapat
lehet, melyet köteles minden csapat a verseny kezdete előtt leméretni a
szervezőkkel.
- Az etetésre szánt bojli- és pellet legkisebb mérete 8 mm lehet.

7. Mérlegelés:
- A mérlegelés naponta kétszer (reggel és este) történik. Minden 10 kg feletti hal
fogását azonnal jelenteni kell telefonon, ez esetben a mérlegelés soron kívül
történik. Abban az esetben, ha minden pontyzsákban van hal, szintén soron kívüli
mérlegelés történik. A mérlegelést a szervezők által biztosított mérleggel kell
végezni.
- A kifogott halakat mérlegelésig pontyzsákban kell tárolni. Minden hal külön
pontyzsákban tárolandó. A kifogott halakat mérlegelés, és esetleges fényképezés
után azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.
- A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac, halbölcső, használata kötelező.
A halakat pontyzsákban élve kell tartani és verseny ideje alatt a pontyzsáknak
teljes terjedelmében a vízben kell lennie.

- Kérünk mindenkit arra, hogy fokozott figyelmet szánjon a matracra helyezett
halakra, mert ellenkező esetben a kövezésen és a talajon könnyen megsérülhetnek.
- A pontyzsákok használata során – a rossz minőségű pontyzsákok miatt – az
esetlegesen beakadó uszonyok kiszabadítása közben elsődleges szempont a
halvédelem, még abban az esetben is, ha az a pontyzsák sérülésével,
megsemmisülésével jár. Amennyiben a pontyzsákot halvédelmi okból szét kell
vágni, a károsult csapat kártérítési igényt nem támaszthat.

8. Értékelés:
- Az eredménybe az 5 kg-ot meghaladó súlyú ponty és amur tartozik bele.
- A verseny értékelése során minden hal súlya dekagrammonként 1 pontot ér. A
legtöbb pontot elérő csapat nyer. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal súlya
dönt.
- A verseny közvetlen lefújása előtt megakasztott hal is beleszámít a versenybe,
akkor is ha a fárasztás a verseny lefújása után fejeződik be.
- A súlyhatár alatti halakat egyből vissza kell engedni.
- 1 pontyzsákban csak 1 hal tartható.
- A végeredmény értelmében a 7. és a 8. helyezést elérő csapat a következő évben
(2023) megrendezésre kerülő versenyen a nevezését nem adhatja le, viszont az az
utáni évben (2024) megrendezésre kerülő versenyre előnevezési joga van.

9. Egyéb szabályok:
- Csónak, etetőhajó használata tilos!
- Engedélyezett az etetőcsúzli, dobócső, etetőrakéta, PVA termékek alkalmazása.
- A verseny kezdetéig mindenféle horgászati tevékenység (radarozás, etetés,
horgászat) tilos!
- Minden résztvevőnek érvényes állami horgászjeggyel kell rendelkeznie.
- Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott hal kerül értékelésre.
Ha a kifogott hal mérlegelés előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre. Ebben az
esetben a versenybírók kivizsgálják a halvesztés körülményeit, és amennyiben
felelősség megállapítható, büntetés róható ki a felelős csapatra. A büntetés a vétkes
magatartás mértékétől függően lehet figyelmeztetés, kizárás. A büntetés kiszabása
kizárólag a versenybírók hatáskörébe tartozik.
- Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a
lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a legkevésbé
zavarja a horgászatban.
- Az autókkal a horgászhelyekre be lehet menni, de kerüljük a ki-be járásokat.
- Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a természetvédelem, és a kulturált
viselkedés írott és íratlan szabályainak betartására, a túlzott
alkoholfogyasztás veszélyeire.

- A szabályok betartásának ellenőrzését és a mérlegelést a versenybírók végzik.
Vitás kérdésekben, az egyesület elnöksége, közösen az aktuális versenybírókkal
dönt.
- A versenyen készült fénykép és videó anyag, szervezők általi felhasználásához a
résztvevők hozzájárulnak.
- A csapatok a versenyre történő nevezésükkel elfogadják a versenyszabályzatot, azt
magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A fent leírt szabályok megsértése a
versenyből való kizárást vonja maga után.
- A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt, a szervezők az esetleges
balesetekért, és károkért felelősséget nem vállalnak.

Hegyeshalom, 2022. Június 01.

Jó szórakozást kíván a rendezőség!

Elnökség

A versenykiírást, és a szabályokat elfogadom!
Csapat név:

Tagok aláírásai: ____________________
____________________
____________________

( Megkérjük a csapatokat evőeszközről, és tányérról mindenki maga gondoskodjon.)

Az 5. Nagyhalas – Bojlis horgászverseny támogatói.
Hegyeshalom Stettni-tó, 2022. 06. 03-06.

További támogatóink:
Baranyai József, Csali Horgászbolt, Horváth Imre,
Mészáros Gábor, Szőke László - Polgármester,
Török Balázs, Orsós István.

