
Mátravidéki Erőmű H.E. 
           Lőrinci 

Egyesületi Horgászverseny 

Az ülepítő tó területén 

2020. 08.15. szombat  06.00 -14.00.-ig 

A verseny kiírása: 

Találkozó a Horgásztanyán  06,00-kor 

Nevezés – sorsolás  06,00 – 06,30-ig 

Szabályok ismertetése  06,30 – 06,35-ig 

Horgászhelyek elfoglalása, etetés 06.35 – 7,00-ig 

Horgászverseny gyerek  07,00 – 10,00-ig 

Horgászverseny felnőtt  07,00 – 11,00-ig 

  Mérlegelés Folyamatos 

Eredményhirdetés  12,00-tól 
Díjazás: 

        Felnőtt férfi kategória I – III. helyezés, serleg, oklevél 
             női kategória I – III. helyezés, serleg, oklevél 
      Ifjúsági kategória I – III. helyezés, serleg, oklevél 

gyermek kategória          I – III. helyezés, serleg, oklevél 
                                                  (meglepetés) 

Nevezési díj nincs 

Minden tagunkat szeretettel várjuk a versenyre és 
mindenkinek  eredményes horgászatot kívánunk!!!! 

Mátravidéki  Erőmű  H.E. 
Vezetőség 



Mátravidéki Erőmű H.E. 
 Lőrinci 

Horgászverseny szabályai 
2020. 

1. A horgászhelyek kisorsolása az érkezés sorrendjében történik, a verseny alatt a

kisorsolt horgászhelyet nem lehet megváltoztatni.

2. A horgászversenyen az Vezetőség  által 2020. évre kiadott horgászrend a mérvadó.

3. A horgász módszer szabadon választott és verseny közben bármikor változtatható,

(fenekező és úszós készség  2 db bot  1-1 horog ).

4. A felhasználható etetőanyag mennyisége (élő és száraz anyag, szemes termény) csak 

a legszükségesebb mértékben használható maximum 2kg mennyiségben!

5. A kifogott halat azonnal mérlegeltetni kell a szektorbíróval, és a mérlegelés után

kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.

6. A verseny lefújásakor horgon lévő hal beleszámít a versenybe.

7. A versenybe minden kifogott hal, halfajtól függetlenül az értékelésbe beleszámít.

8. A pontszám következőkből tevődik össze: minden kifogott hal egy pontnak számít,

   minden hal súlya gr-ként 1 pontot ér. 

9. Pontazonosság esetén a több darab kifogott hal számít.

10. A gyermek horgásznál a szülő kísérje figyelemmel gyermekét és segíthet a hal

szákolásánál. Egyéb segítséget nem nyújthat.

11. A szektor bírók folyamatosan kísérjék figyelemmel a versenyzők tevékenységét, és

az esetlegesen feltárt szabálytalanságot jelezzék a versenybíróság felé.

12. Ponty matrac és fertőtlenítő használata kötelező, használatának hiánya a versenyből        
való azonnali kizárást von maga után!!

13. Pergetni tilos!!

Mátravidéki Erőmű H.E. 
Vezetőség 


	Horgászverseny kiírás2020
	Horgászverseny szabályai 2020.

