KÁDÁRTA BAJNOKA KUPA
A Kádártai Sporthorgász Egyesület
kétfordulós horgászversenye 2020. október 3-án.
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megérkezés, regisztráció
rajthelyek sorsolása mindkét fordulóra
első forduló rajthelyeinek elfoglalása
verseny I. forduló, mérlegelés
ebéd, második forduló rajthelyeinek elfoglalása
verseny II. forduló,
mérlegelés, eredményhirdetés

VERSENYSZABÁLYOK
A horgászversenyt kétfordulós egyéni formában rendezzük meg. Horgászni személyenként egy bottal és egy
horoggal, de bármilyen módszerrel és bármilyen természetes csalival lehet. A felhasznált etetőanyag mennyiségét
nem korlátozzuk. A fordulók előtt 5 perccel kezdődik az etetés, és a verseny alatt folyamatosan engedélyezett.
A fordulók kezdetét és végét szirénahanggal jelezzük, melyek előtt 5 perccel figyelmeztető sziréna hangjelzést
adunk! A verseny eredményébe a végső hangjelzésig megmerített minden halfaj beleszámít.
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. A 4 kg vagy annál
nagyobb súlyú halat, illetve a süllőt, csukát vagy fekete sügért azonnal mérlegeljük. Az elpusztult halat nem
mérlegeljük! Pontymatrac, megfelelő méretű merítőháló, fertőtlenítő használata kötelező! Felhívjuk továbbá a
versenyzők figyelmét arra, hogy a tavon szigorúan tilos bármilyen kutya- vagy macskatáp, száraz gabonafélék,
illetve romlott, penészes etetőanyag használata!
A kifogott halat másik versenyző részére átadni, illetve a horgászat során segítséget igénybe venni tilos! Aki a
mérlegelés előtt elhagyja a horgászhelyét, kizárja magát a versenyből. A keletkezett hulladékot távozáskor mindenki
köteles a gyűjtőbe vinni. A verseny időtartamára a kisorsolt horgászhelyhez gépkocsival – a forgalom akadályozása
nélkül – be lehet állni. Aki a verseny szabályait vagy a helyi horgászrendet megszegi, a versenyből kizárásra kerül.

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 versenyen csak ifjúsági vagy felnőtt korú versenyző vehet részt! Állami horgászjegy megléte kötelező!
Nevezési díj: 6.000 Ft/versenyző. A fordulók között minden résztvevőt vendégül látunk egy ebédre. Nevezési díjat
a nevezési határidő lejárta után nem áll módunkban visszafizetni!
Nevezési határidő: 2020. szeptember 27-én 19.00 óra (a tó zárásáig).
A horgászversenyt legalább 10 fő nevezése esetén tartjuk meg, de maximum 20 főt tudunk fogadni! Esetleges egyéb
információk a www.kadartaibanyato.hu oldalon kerülnek kiírásra!

DÍJAZÁS
Az első és a második forduló után mért súlyok alapján az egyes szektorokban helyezési pontszámot kapnak a versenyzők. A
pontokat összeadva állapítjuk meg az összhelyezési számot. A versenyzőket sorrendbe állítva történik a végső helyezés
megállapítása. A versenyt a legkisebb pontszámot elért horgász nyeri, majd a sorban következők a második illetve a harmadik
helyezettek. Amennyiben az összhelyezési pontszám megegyezik, úgy a két fordulóban kifogott összsúly dönti el a sorrendet. A
versenyen az 1-2-3. helyezett serleget és oklevelet, a legnagyobb súlyú halat fogó versenyző különdíjként szobrot és oklevelet
kap. Óvásra az eredményhirdetés végéig van lehetőség!

A verseny rossz idő esetén is megrendezésre kerül! Az esetleges változtatás jogát a szervezők fenntartják!
Minden versenyzőnek eredményes és sportszerű versenyt, kellemes kikapcsolódást kíván:
az egyesület Elnöksége

