A Kádártai Sporthorgász Egyesület 2022. július 16-17-én
24 órás - két fordulós -, páros horgászversenyt rendez.
PROGRAM
07.16-án 6.15 – 6.40
6.40 – 7.00
7.00 – 8.00
8.00 – 19.00
20.30 – 07.17-én 8.00
9.30

megérkezés, regisztráció
köszöntő, rajthelyek sorsolása mindkét fordulóra
első forduló rajthelyeinek elfoglalása
I. forduló, - közben ebéd kiosztása (kb. 13.00) - majd mérlegelés
II. forduló, - közben a vacsora kiosztása (kb. 21.30) - majd mérlegelés
ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása

VERSENYSZABÁLYOK
Horgászni személyenként egy készséggel, azon egy horoggal, úszós vagy fenekezős készséggel lehet. A fordulók
kezdetét és végét szirénahanggal jelezzük, de 5 perccel előtte figyelmeztető hangjelzést adunk. A végső hangjelzés
pillanatában horgon lévő hal kifárasztására további 10 perc áll rendelkezésre. Az ezt követően megmerített hal a
verseny értékelésébe nem számít bele!
A halakat mérlegelésig merevített, nem fém anyagú haltartó szákban, valamint pontyzsákban kell életben tartani (az
apróhalat külön válogatva!), majd mérlegelést követően a tóba kíméletesen vissza kell engedni. Pontymatrac, nagy
merítő, fertőtlenítő használata kötelező! Aki fárasztáskor, vagy azt követően nem figyel oda a kíméletes
bánásmódra, kizárásra kerül a versenyből! Az elpusztult halat nem mérlegeljük! Tilos a kifogott halat másik stégen
versenyző páros részére átadni, valamint külső segítséget igénybe venni!
Etetni kizárólag csúzlival és etetőkosárral lehet, tehát etetőrakéta, spomb használata tilos! Tilos bármilyen kutyavagy macskatáp, száraz gabonaféle, illetve romlott, penészes etetőanyag használata! A felhasznált etetőanyag
mennyiségét nem korlátozzuk. A verseny időtartamára gépkocsival a horgászhelyhez be lehet állni.A horgászhelyen
keletkezett hulladékot távozásakor mindenki köteles a gyűjtőbe vinni. Aki a versenykiírás szabályait vagy a helyi
horgászrendet megszegi, a versenyből kizárja magát.

NEVEZÉS
Nevezni kizárólag az egyesület honlapján előre megadott időponttól elérhető online űrlap kitöltésével lehet! A
nevezési díjat a bányató nyitvatartási idejében a portaszolgálatos halőrnél lehet befizetni, legkésőbb a versenyt
megelőző vasárnap zárásig. Aki határidőig nem fizeti be a nevezési díjat az a szervezők döntése alapján törlésre
kerülhet! A versenyt legalább 10 páros jelentkezése esetén tartjuk meg, és maximum 20 csapatot tudunk fogadni!
A versenyen kizárólag ifjúsági és felnőtt horgász vehet részt azzal a megkötéssel, hogy minden párosban kell lennie
felnőtt korú személynek! Állami horgászjegy megléte kötelező!
Nevezési díj: 10.000 Ft/fő. Érvényes területi engedéllyel rendelkező egyesületi tagjaink a nevezési díjból 2000 Ft
kedvezményt kapnak! A verseny során minden résztvevőt vendégül látunk egy ebédre. Nevezési díjat a nevezési
határidő lejárta után nem áll módunkban visszafizetni! Nevezési határidő: 2022. július 10-én 20.00 óra
Esetleges egyéb információk a www.kadartaibanyato.hu oldalon kerülnek kiírásra!

DÍJAZÁS
A jelentkezők számától függően több szektor kerül kijelölésre. Az első majd a második fordulóban fogott összsúly
alapján az egyes szektorokban helyezési pontszámot kapnak a csapatok, és ezeket összeadva és sorrendbe állítva
történik a végső helyezés megállapítása. A versenyt a legkisebb összhelyezési számot elért páros nyeri. Pontszám
azonosság esetén a két fordulóban kifogott összsúly dönti el a sorrendet.
Az 1-2-3. helyezett csapat tagjai serleget, oklevelet és vásárlási utalványt, a legnagyobb súlyú halat kifogó versenyző
különdíjként szobrot és oklevelet kap. A verseny óvására legkésőbb az eredményhirdetés végéig van lehetőség!
A verseny rossz idő esetén is megrendezésre kerül, de az esetleges változtatás jogát a szervezők fenntartják!
Eredményes horgászatot és sportszerű versenyzést kíván a Kádártai SHE elnöksége

