
   

 

    Etyeki Horgász Egyesület 
    2091 Etyek, 0142/6 HRSZ. 

Postacím: 2091 Etyek, Pf:54 

 

             
 
 

NYÍLT NEVEZÉSŰ HORGÁSZVERSENY 
Az Etyeki Horgász Egyesület szervezésében kerül, megrendezésre 

2020. augusztus 8-án szombaton 

az első Etyeki „KORREKT” kupa horgászverseny. 
 

 
A verseny időtartama 5 óra és két kategóriában kerül megrendezésre. 

 
Úszós (Match, rakó, bolognai, spicc) 
Feeder (Method ill, hosszúelőkés) 
 
A verseny a két kategóriában a versenyzők számától függően 3-3 szektorban kerül 
lebonyolításra. A versenyre csak érvényes állami jeggyel rendelkező horgász 
nevezhet. A versenyzőnek rendelkezni kell minimum 1db legalább 3m hosszú, sűrű 
szövésű, keretes haltartó szákkal (ha lehetőség van, akkor kettő), valamint ponty 
matraccal. 
A versenyen horgászni kizárólag egy darab egyágú horoggal ellátott 
horgászkészséggel lehet. 
A versenyen az 5kg-ot elérő halat azonnal méretni kell, a mérést követően pedig 
vissza kell engedni. A versenybe ragadozó hal, sneci, illetve a compó nem számít 
bele, ezeket azonnal vissza kell engedni. 
 
Úszós kategória helyszíne: a halőrháztól a vízzáró gátig mindkét oldalon kerül 
lebonyolításra. 
Feeder kategória helyszíne: a tó falu felé eső részén a tó mindkét oldalán, ebbe 
beleértendő a csónak kikötő is. 
 
A versenyen kategóriánként felhasználható csali, illetve etetőanyag mennyiség: 
 
Úszós:15 liter kéznedves etetőanyag (ebbe beletartozik a föld és a szemes anyag is) 
2,5 liter élő anyag, amelyben maximum 0,5l etető szúnyog, 1dl tűző szúnyog, lehet, 
valamint csonti, pinki, giliszta. 
 
Feeder 
 
15 liter kéznedves etető anyag (ebbe beletartozik a föld és a szemes valamit a 
horogra szánt nem élő csalik) 
2,5 liter élő anyag, amelyben maximum 0,5l etető szúnyog, 1dl tűző szúnyog, lehet, 
valamint csonti, pinki, giliszta. 
 
 

 



A verseny menetrendje: 
Találkozó és regisztráció 06:00-07:00-ig a horgász háznál. (reggeli, kötetlen 
beszélgetés) 
07:00-07:30-ig sorsolás, utána horgász helyek elfoglalása. 
08:50 alapozó etetés, 1. dudaszó 
09:00 verseny kezdete, 2. dudaszó 
13:55 utolsó 5 percet jelző 3. dudaszó 
14:00 verseny végét jelző 4. dudaszó 
14:00-15:00-ig mérlegelés 
15:00-től ebéd a horgász háznál, majd ezt követően eredményhirdetés. 
 
Verseny díjazása: 
Mindkét kategóriában az első három helyezett részesül díjazásban. (kupa) 
 
A verseny nevezési díja 8000 Ft, amely magában foglalja a reggelit, ebédet, valamint 
a kupákat. A versenyre maximum 100 főig tudunk nevezést elfogadni. A nevezések 
beérkezés sorrendben kerülnek regisztrálásra.  
Nevezést 2020.08.05.-ig tudunk elfogadni. 
 
Nevezni lehet: 
Telefonon: Ulrich György 20-310-35-31 vagy Kiss Péter:20-544-36-33 
e-mailen: gyuri.ulrich@gmail.com 
 
 
Sporttársi üdvözlettel: 
 
 
 
 
 


