Kádártai Sporthorgász Egyesületi Háziverseny
2019. május 25.
PROGRAM
06.30-tól
07.30 – 08.00
08.00 – 12.00
12.00 – 12.30
13.00

megérkezés, regisztráció, sorsolás
rajthelyek elfoglalása
verseny
mérlegelés
eredményhirdetés

VERSENYSZABÁLYOK
A háziversenyt egyfordulós, egyéni formában rendezzük meg. Horgászni személyenként egy bottal, botonként egy
horoggal, úszós vagy fenekezős készséggel lehet. Minden természetes csali használata engedélyezett, a felhasznált
etetőanyag mennyisége nem korlátozott. Lehetőség szerint egy stégen egy versenyző lesz elhelyezve, és a mérlegelés
a kisorsolt horgászhelyen történik. Aki a mérés előtt elhagyja rajthelyét, kizárja magát a versenyből.
Értékelés: A nevezők számától függően több szektor kerül kijelölésre. Mérlegelés után – a fogott összsúly alapján –
az egyes szektorokban helyezési pontszámot kapnak a versenyzők, majd az összes indulót sorrendbe állítva történik a
végső helyezés megállapítása. Pontszám és súlyazonosság esetén az nyer, aki nagyobb egyedsúlyú halat fogott.
A versenybe a verseny ideje alatt fogott minden halfaj beleszámít. 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 (kivétel a harcsa bármely faja). Halat másik versenyzőnek átadni tilos!
Aki a verseny során 4 kg vagy annál nagyobb súlyú halat, illetve bármilyen méretű süllőt vagy fekete sügért
fog, azt kérjük, hogy a portaszolgálat felé nyomban jelezze a 06-30/894-8430, mert azonnal mérlegeljük!
Pontymatrac, fertőtlenítő és szükség esetén pontyzsák használata kötelező!
A verseny időtartamára gépkocsival a kisorsolt horgászhely közelébe be lehet állni, a forgalom akadályozása nélkül.
Aki a versenykiírás szabályait vagy a helyi horgászrendet megszegi, a versenyből kizárja magát. A keletkezett
hulladékot a versenyző távozásakor köteles magával vinni!
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!
Nevezési díj: 2.500 Ft/fő. A versenyre csak ifjúsági vagy felnőtt korú egyesületi tag jelentkezhet! A versenyt
legalább 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg! Állami horgászjegy megléte kötelező!
Nevezni személyesen vagy telefonon a portaszolgálatos halőrnél lehet 2019. május 19-én a tó zárásáig!
Díjazás: A versenyen az 1,2,3. helyezetteket részesítjük díjban, melynek során az 1. helyezett a vándorserleget
kapja egy évi őrzésre. Ezen felül mindhárom helyezett serleget és oklevelet, a legnagyobb súlyú halat fogó
versenyző különdíjként szobrot és oklevelet kap.
Óvás benyújtására az eredményhirdetés befejezéséig van lehetőség!
A verseny rossz idő esetén is megrendezésre kerül! Az esetleges változtatás jogát a szervezők fenntartják!
A verseny minden résztvevőjének eredményes horgászatot, sportszerű versenyzést kíván:
az Elnökség

