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VERSENYSZABÁLYZAT I. 

Az alábbi előírások kizárólag a gyermeknapra rendezett horgászversenyre, 
valamint az egyéb horgászversenyek gyermek versenyzőire vonatkoznak. 

 1. A versenyhelyek kisorsolása a nevezés sorrendjében egyénenként vagy 
csapatonként történik. 

2. A kisorsolt horgászhely cseréjére, változtatására lehetőség nincs. 

3. A 14. életévet be nem töltő versenyző csak felnőtt (továbbiakban: segítő) 
jelenlétében horgászhat. 

4. A horgászverseny ideje alatt a versenyzők egy bottal, botonként egy horoggal, 
úszós szerelékkel horgászhatnak! 

5. A segítő etetésnél, a horog felcsalizásánál, a horogszabadításnál, és a szákolásnál 
nyújthat segítséget. A horog bevetését, a horgászatot, az akasztást és a fárasztást a 
versenyzőnek önállóan kell végeznie, itt a segítő csak szóban, tanácsokkal segítheti a 
versenyzőt. 

6. A versenyzők illetve a csapatok szomszédjaikat nem zavarhatják. 

7. A versenyt a dudaszó nyitja meg. Addig horgászni nem szabad. 

8. A verseny végét jelző dudaszóra a horgászatot be kell fejezni, és a mérlegelőket a 
horgászhelyen kell megvárni. 

9. A kifogott halak egyénenként illetve csapatonként, grammonként kerülnek 
értékelésre.  

10. A kifogott hal mérlegelése a verseny befejezése után történik. A halakat 
mérlegelésig gyűrűs haltartó szákba kell helyezni. A mérlegelés a versenyhelyen 
történik, a mérlegelők kimennek a horgászhelyhez. A versenyzők a kifogott halakkal 
kíméletesen bánjanak, megóvva őket a sérülésektől, károsodástól. A halat mérlegelés 
után visszahelyezik a tóba. 

11. A versenyen természetes csali használható. Etetőanyagból 17 liter földnedves, élő 
csaliból 1 liter a mennyiségi korlátozás. 
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12. A versenyszabályzat ellen vétőket a rendezőség pontlevonással, súlyos esetben a 
versenyből történő kizárással bünteti. A rendezőség döntése ellen fellebbezésnek 
helye nincs. 

13. A horgászat során keletkezett szemetet mindenki köteles a kihelyezett tárolókba 
elhelyezni! 

14. Díjazásra kerül: 

• az I-III. helyezett versenyző vagy csapat 

• a legnagyobb békés halat kifogó versenyző 

 

A verseny ideje alatt büfé rendelkezésre áll! 

Minden nevezőnek jó szórakozást, sikeres és eredményes versenyzést 
kíván a vezetőség! 

Borsányi Attila                                                                                Donkó Rajmund 

   HE. elnök                                                                                      HE. versenyfelelős 

 
Jásztelek, 2013-01-02                                                                           


