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Mátra vidéki Erőmű
Horgász Egyesület
Lőrinci

HARCSAFOGÓ VERSENY LŐRINCI
Időpont: 2021. szeptember 17.12.00-tól – szeptember 19. 12.00-ig
A verseny időtartama: 48 óra (páros 2 fő 3 bot)
A verseny helyszíne: Zagyva parti oldal az utolsó stég után
Nevezés a versenyre: 5.000 Ft
Csapat létszám: minimum 6 maximum 10 csapat
Nevezési határidő: 2021. szeptember 3.
Gyülekező a horgásztanyán: 2021.szeptember. 17. 10.00-tól
Megnyitó és sorsolás: 2021. szeptember. 17. 10.00-11.00.
A verseny kezdete: 2021. szeptember. 17. 12.00.
A verseny vége: 2021. szeptember. 19. 12.00.
Eredményhirdetés: 2021. szeptember. 19. 13.00.
Súlyhatár: nincs
A horgásztó saját szabályzatát kiegészíti a versenykiírás.
Díjazások: 1-3.-ig serleg és ajándék
A versenyre írásban és személyesen is lehet jelentkezni.
Gál Gyula tel. szám: +36-20-920-7094
E-mail: gyuszko1101@gmail.com vagy mehe@mehe.hu
Lőrinci 2021. július 1.

Elnökség

2

Versenyszabályzat
 A helyek kiválasztása a következő módon történik:
 A nevezései lista alapján sorszámhúzás, ami alapján kialakul egy sorrend.
 A kialakult lista szerint kezdetét veszi a helyek kihúzása.
 A csapatok által kihúzott számot, a horgászhelyen kitett tábla jelzi.
 A verseny dudaszóval kezdődik.
 A csapatok csak a saját szektorukban horgászhatnak.
 A csónak használható a szektoron belül engedélyezett.
 A kijelölt helyeken a csapatok felelnek a tópart tisztaságáért és a halak
épségéért.
 A csapatok 3 bottal horgászhatnak.
 A versenyen matrac, sebfertőtlenítő, nagy méretű merítőháló, kesztyű és fogó
használható. Ezek nem megléte kizárást eredményezhet.
 A halat lekötni csak szájbilinccsel, vagy pontyzsákban lehet tartani.
 KOPOLTYÚT ÁTKÖTNI TILOS!
 A törpeharcsa is bele számít az értékelésbe, azt a tóba TILOS visszadobni.
 Sérült beteg halat azonnal jelenteni kell, lemérésre kerül és beleszámít a
fogásba.
 Elpusztult halat nem mérlegelünk.
 Akinek a saját hibájából a hal elpusztul, azt a szervezők azonnali hatállyal
kizárják, és a kár megtérítésére kötelezik.
 Mérlegelés mindenkinek a horgászhelyén történik (6 óránként) meghatározott
időben.
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 A csapatnak 1 tagot biztosítani kell a mérlegeléshez, feladata a hal
mérlegeléshez való előkészítése.
 Etetni csak a verseny megkezdésétől lehet
 A csapatokat a verseny során többször ellenőrizhetjük.
 Horgászni bármilyen módszerrel lehet (így pergetés és kutyogtatás is
engedélyezett).
 A dudaszó elhangzásakor megakasztott hal még beleszámít a versenybe.
 Kívülről akasztott hal érvénytelen.
 Aki a versenyt eredményhirdetés előtt elhagyja, az eredményét nullázzuk.
 A versenyzőknek kötelező betartani a versenybírók és a szervezők utasításait.
 A verseny időpontja alatt történt balesetekért a versenyzők maguk vállalnak
felelősséget
 Bármilyen kár éri a tó tulajdonosát, akkor a csapatnak kötelező a kár
megtérítése, és azonnali kizárást jelent.
 A versenyzők a rendezvény alatt készült fotók és videók nyilvános
kommunikációjához és felhasználásához hozzájárulnak.
 Óvási lehetőség az eredményhirdetés megelőző 30 percig lehetséges.
 A kifogott halak sorsát a bírók határozzák meg a versenyen
 Csak a harcsa és törpeharcsa számít más halfaj a versenybe nem számít bele
 Sátor építés gát mögötti részen lehetséges!
 Tűzrakás megfelelő körültekintéssel!
 Pontozás: minden darab 1 pont és minden megkezdett 100g 1 pont.
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