12 ÓRÁS HORGÁSZVERSENY
A Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület tőzegtaván megrendezésre kerül a 12 órás egyéni
horgászverseny, melyre bárki nevezhet.

A verseny helyszíne: Dunakeszi Tőzegtavak
Időpontja: 2017. Június 24. 07.00 – 19.00
Nevezési Díj:
Nevezési határidő:
Érdeklődni, nevezni:

5.000.-/fő
2017. 06.23.

DÍJAZÁS:

Kupák, érmek

06-70-317-8955
06 70-704-4200
verseny@tozegto.hu

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
A versenyre nevezhet aki rendelkezik országos horgászengedéllyel.. A versenyen való indulás
feltétele a befizetett nevezési díj

Program:
- 05.30-06.00
Regisztráció, sorsolás, horgászhelyek elfoglalása
- 06.00-07.00
Felkészülés
- 07.00
Verseny kezdete
- 19.00
Verseny vége, mérlegelés, eredményhirdetés
Verseny közben ebéddel várunk minden kedves résztvevőt.

Versenyszabályok:
-

-

A versenyen egy úszós készséggel lehet horgászni.
Minden horgász külön horgászik a sorsolásnak megfelelően.
A mérlegelésig a halakat élve kell tartani, csak élő hal mérlegelhető! A versenyen haltartó
szák használata kötelező! Fémhálós szák tiltott! Minden kifogott élő hal mérlegelésre kerül
Etetőhajó, halradar nem használható.
Zsákmány szákolása egyénileg külső segítség nélkül történik.
A versenyre érkező kísérők, hozzátartozók, a rendezvény ideje alatt nem horgászhatnak, és
nem segíthetik a versenyzőket a halak kifogásában, szákolásában.
Mérlegelés a horgászhelyen történik. A kifogott és mérlegelt halak a mérlegelést követően a
vízbe kíméletesen visszahelyezésre kerülnek. (kivétel az elvitelre szánt hal)
A fent leírt szabályok megsértése büntetőpont levonásával jár. Ezek sorozatos megsértése
esetén a versenyző kizárásra kerül a versenyből. A fent nem szabályozott esetekben az
egyesületi horgászrend a mérvadó, melynek megsértése fegyelmi eljárást von maga után.
A kizárásból következik, hogy a következő évben megrendezésre kerülő versenyen a
szabályok ellen vétő tag nem vehet részt.
Etetőanyag korlátozás: A versenyen maximum 1kg száraz, 2kg szemes ill. 1 l élő csali
használható. (Kérjük a sporttársakat a kíméletes etetésre)
Értékelés: Minden gramm hal 1 pontot ér, a versenyt az a versenyző nyeri, akinek a legtöbb
pontot sikerül gyűjtenie.
Kérünk minden versenyen induló horgászt a horgászhelyek tisztaságának fenntartására,
valamint a verseny ideje alatt a kultúrált és etikus magatartásra.
Vezetőség

