I. Harcsafogó nap
2019. május 19-21.
PROGRAM
Május 19.
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00Május 21.
07:00
07:30

Regisztráció, szabályok ismertetése
Helyek elfoglalása
Horgászat kezdete
Horgászat vége
Eredményhirdetés

HARCSAFOGÓ NAP SZABÁLYOK
Maximum 20 horgász (10 páros) jelentkezését tudjuk elfogadni. A résztvevőket a jelentkezés sorrend fogja
meghatározni, vagyis a Harcsafogó napon csak a 20 leggyorsabban regisztráló horgász indulhat. Horgászni
személyenként egy bottal, úszós vagy fenekezős harcsázó készséggel lehet. Minden természetes és élő csali
használata engedélyezett, a felhasznált etetőanyag mennyisége nem korlátozott. Lehetőség szerint egy helyen, egy
horgász lesz elhelyezve, és a mérlegelés a kiválasztott horgászhelyen történik. Aki a mérés előtt elhagyja rajthelyét,
kizárja magát a horgászatból. Saját csónak használata fárasztásra és horgászatra is engedélyezett. A csónakokat a
horgászat előtt fél órával lehet vízre helyezni és legkésőbb a horgászat végét követően fél órával ki kell venni. Csak
olyan csónak használata megengedett, amely megfelel a hatályos rendeleteknek, illetve jogszabályoknak és
rendelkezik a szükséges alapfelszerelésekkel, amelyek meglétét a szervezők ellenőrizni fogják.
Értékelés: Mérlegelés után – a fogott összsúly alapján – az összes indulót sorrendbe állítva történik a végső sorrend
megállapítása. Pontszám és súlyazonosság esetén az nyer, aki nagyobb egyedsúlyú halat fogott.
A horgászatba a horgászat ideje alatt fogott összes szürkeharcsa súlya beleszámít. A halakat megfogás után azonnal
jelenteni kell a halőrnek, hogy a mérlegelést minél hamarabb el lehessen végezni.
Aki a Horgásznapi kiírás szabályait megszegi, a horgászatból kizárja magát. A keletkezett hulladékot a horgász
távozásakor köteles magával vinni!
A horgászat kezdetét és végét szirénahang jelzi. A végső hangjelzés után partra segített hal nem értékelhető!
Jelentkezési díj: 2.500 Ft/fő. A horgászatra egyesületi tagokat és vendéghorgászokat is szeretettel várunk, a
jelentkezés feltétele csupán az 2019-es állami horgászjegy megléte, illetve a 2500 Ft-os jelentkezési díj
megfizetése. A horgászatot legalább 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg!

Jelentkezni személyesen vagy telefonon a portaszolgálatos halőrnél lehet 2019. május 18-ig!
Díjazás: A horgászaton az 1 méternél nagyobb, de 15 kg-nál kisebb egyedsúlyú harcsákat a horgászok megtarthatják
az országos horgászrend szabályai szerint! A 15 kg-nál nagyobb egyedsúlyú halakat mérlegelés után a halőrnek kell
átadni. A 15 kg feletti legnagyobb egyedsúlyú halat fogó horgász meglepetés díjat kap.
A horgászat rossz idő esetén is megrendezésre kerül! Az esetleges változtatás jogát a szervezők fenntartják!
A rendezvény minden résztvevőjének sportszerű és eredményes horgászatot kíván:
az Elnökség

