MEGHÍVÓ-VERSENYKIÍRÁS

Horgássz! Ne drogozz! 2019.

A Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége,
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel közösen
2019. évben is megrendezi a
„Horgássz! Ne drogozz!”elnevezésű horgászversenyt,
melyre tisztelettel meghívom a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége
Horgászegyesületének csapatait.
A verseny ebben az évben már 19. alkalommal kerül megrendezésre.
A rendezvény:
Helyszíne:

Balatonkenese Honvéd Üdülő,
Balatonkenese Tompai Mihály u 1.
2019. május 26. vasárnap

Ideje:

A rendezvény programja:
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Gyülekező, regisztráció.
Köszöntő, a verseny megnyitása.
Előadás a gyermekkori drogfogyasztás veszélyeiről,
Sorsolás, horgászhelyek elfoglalása.
Horgászverseny, teszt, horgászvizsga lehetőség,
(Célba dobó verseny a 14-18 év kat.-ban)
Mérlegelés.
Ebéd, horgászvizsga
Eredményhirdetés, díjak kiosztása
Részvételi lehetőség az üdülő gyermeknapi programjain

A horgászverseny szabályai:





A verseny csapatverseny, mely két korcsoportban kerül kiírásra, 6-14 éves illetve
14–18 éves korcsoportban.
A csapatok létszáma 2 fő. Egy versenyző csak egy bottal horgászhat.
A 6-14 éves korcsoport csak úszós készséggel, botonként megengedett 1-1 horoggal
horgászhat.
A 14-18 éves korcsoport úszós vagy fenekező készséggel, botonként megengedett
1-1 horoggal horgászhat.












A csapattagok (2 fő) egy horgászhelyen horgásznak, egy közös szákban helyezik el
fogásaikat, különös figyelemmel a legnagyobb halra, esélyes példányokra.
A csapatok a verseny során maximum 17 liter (kb. 6 kg száraz etetőanyagnak felel meg)
etetőanyagot használhatnak fel, melynek élő anyag tartalma maximum 1 liter lehet.
Szintetikus csalik (műanyag kukorica, hungarocell golyó, stb…) felhasználása tilos.
A verseny értékelésénél csak a kifogott halak súlya számít.
A mérlegelésbe csak a verseny lefújásakor birtokolt (már szákban, vagy parton lévő) hal
számolható bele.
A versenyzők a mennyiségi korlátozás alá eső fajok kifogott egyedeit, kötelesek élve
tartani, és mérlegelés után a Balatonba visszabocsátani!
A verseny alatt a méret korlátozással védett egyedek, méret alatti példányait horogra
akadás esetén, kíméletesen kell kezelni, és mérlegelés nélkül azonnal vissza kell
helyezni a Balatonba. A többi halat szákban tartva (ajánlott a versenyszák használata)
élve kell tartani, majd a mérlegelés után szintén vissza kell ereszteni!
Minden versenyző csak az általa kihúzott horgászhelyen horgászhat és a kifogott halat
csak saját csapata szákjába teheti.
A versenyzőnek a csalit egyedül kell a horogra helyezni, a kifogott hal kímélése
érdekében a horogtól történő szabadításban, szákolásban és a hal szákba történő
elhelyezésében segítséget kaphat.



A verseny időtartamát az időjárás függvényében a rendezőség lerövidítheti.



Egyéb, a kiírásban nem szereplő kérdésekben az Országos Versenyszabályzat előírásai
érvényesek, további döntésképtelenség esetén a HND 2019. versenyigazgató döntése
mérvadó.

A verseny díjazása:





1-3 helyezett csapat mindkét korosztályban csapatonként 1-1 db kupa, a csapattagok
oklevél és tárgyjutalom díjazásban részesülnek.
A legnagyobb halat fogó gyermek mindkét korosztályban külön díjazásban részesül.
A 12-18 éves kategória részére meghirdetett célba dobó verseny, teszt pontszámai
beleszámítanak a versenyző összpontszámába.
A támogatóknak köszönhetően reméljük, több különdíj és sok ajándék is kiosztásra kerül.

A versenyszabályokat mindenki köteles betartani. Az esetleges szabálytalanságokra
kérjük a helyszínen tartózkodó versenybizottság tagjainak figyelmét felhívni! A
szabálytalanságot elkövetőket a versenybizottság a versenyből kizárhatja.
Felhívjuk a versenyzők és kísérők figyelmét a rendezvény során a balesetek
megelőzésére és értéktárgyaik megőrzésére. A verseny kapcsán esetleg előforduló
balesetekért a Rendezőség felelősséget nem vállal!

A verseny résztvevőinek sikeres versenyzést és kellemes balatoni hétvégét
kívánunk!
Készüljetek megfelelő öltözékkel az esetleges rosszabb idő miatt!
Balatonfűzfő, 2019.04.20.
Balogh Tibor s.k.
BHSZ Elnök

A gyerekek díjazását átvállalta:
A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG és tagszövetsége a BALATONI
HORGÁSZEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE továbbá a BALATONI
HALGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINKNAK!

