Kádártai Sporthorgász Egyesület

Családi horgászverseny
2019. június 29.
06.30-tól
07.30 – 08.00
08.00 – 13.00
13.00 – 14.00
13.30 – 14.30

megérkezés, köszöntő, versenyregisztráció
rajthelyek elfoglalása
verseny időtartama
mérlegelés
ebéd, majd eredményhirdetés.
VERSENYSZABÁLYOK

A családi horgászverseny egyfordulós. Részvétel: 3 fős (de legalább 2 fős) csapatok, melyben kell lenni
egy fő egyesületi tagnak és lehetőség szerint legalább egy fő 18 éven aluli fiatalnak. Több egyesületi
tag csak akkor lehet egy csapatban, ha családtagok!
Horgászni versenyzőként egy bottal azon egy horoggal, de bármilyen módszerrel és bármilyen
természetes csalival lehet. A használatos etetőanyag mennyisége nem korlátozott. Mérlegelés a
horgászhelyen történik. A verseny eredményébe minden halfaj beszámít. A halakat mérlegelésig
merevített, nem fém anyagú haltartó szákban kell életben tartani (az apróhalat külön válogatva), majd a
mérlegelést követően a tóba kíméletesen vissza kell engedni. Másik csapat részére halat átadni tilos!
A 4 kg-nál nagyobb súlyú halat, illetve bármilyen méretű süllőt, csukát, vagy fekete sügeret azonnal
mérlegeljük! Pontymatrac, fertőtlenítő, megfelelő méretű merítőháló használata kötelező!
A verseny ideje alatt gépkocsival – a forgalom akadályozása nélkül – meg lehet állni a horgászhelyeknél.
A keletkezett hulladékot mindenki köteles távozásakor a gyűjtőbe vinni! Amelyik csapat a versenykiírás szabályait vagy a helyi horgászrendet megszegi, a versenyből kizárja magát.
A verseny kezdetét és végét szirénahang jelzi, ami előtt 5 perccel rövid figyelmeztető jelzés lesz, és az
etetést ekkor lehet megkezdeni. A végső hangjelzés után megmerített hal nem értékelhető!
Minden versenyző család a saját horgászhelyén horgászhat. Aki nem rendelkezik stéggel a szabad
horgászhelyek közül választhat, melyet a nevezéskor fel kell jegyeztetni. A verseny ideje alatt a tó
lezárásra kerül!
DÍJAZÁS: Fogott összsúly alapján a 3 legjobb csapatot és a legnagyobb halat kifogó versenyzőt
jutalmazzuk. A helyezettek serleget, oklevelet és meglepetés ajándékot kapnak.
NEVEZNI a halőrháznál lehet a nevezési díj egyidejű befizetésével. Nevezési díj: csapatonként
(a csapattagok számától függetlenül) 4.000 Ft, mely tartalmazza a versenyzők étkezését is. A további
családtagok, barátok, ismerősök részére a nevezési díj befizetésekor lehet 1.200 Ft/fő összegért ebédet
kérni. Sem nevezési, sem pedig ételrendelési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!
Nevezési és befizetési – regisztrációs – határidő: 2019. június 28-án a tó zárásáig.
A verseny óvására legkésőbb az eredményhirdetés befejezéséig van lehetőség!

Köszönet a rendezvényünk támogatóinak!
Sportszerű horgászatot és eredményes kikapcsolódást kívánunk!
Tisztelettel a Kádártai SHE elnöksége

