
Etyeki Horgász Egyesület
2091 Etyek, 0142/6 HRSZ.
Postacím: 2091 Etyek, Pf:54

NYÍLT NEVEZÉSŰ HORGÁSZVERSENY
Az Etyeki Horgász Egyesület szervezésében kerül, megrendezésre

a IlI.  Etyeki „KORREKT” kupa horgászverseny
2022. szeptember 10. (szombaton)
Verseny helyszíne: Etyek, Boti Tó

A verseny két kategóriában kerül megrendezésére:
● Úszós (Match, rakó, bolognai, spicc)
● Feeder (Method / hosszú előkés)

A verseny időtartama: 5 óra

Nevezési díj:

8000Ft, amely magába foglalja a reggelit, ebédet és a díjazást is.
A versenyre maximum 100 főig tudunk nevezést elfogadni, ami a beérkezés sorrendjében
kerül regisztrálásra. Nevezések határideje 2022. szeptember 5.

A verseny menetrendje:

● Találkozó, regisztráció és reggeli: 06:00 – 07:00
● Sorsolás: 07:00 – 07:30
● Alapozó etetés kezdete dudaszó: 08:50
● Verseny kezdete dudaszó: 09:00
● Utolsó 5 percet jelző dudaszó: 13:55
● Verseny végét jelző dudaszó: 14:00
● Mérlegelés: 14:00 – 15:00
● Ebéd, majd eredményhirdetés: 15:00-tól

A verseny a két kategóriában -a versenyzők számától függően- 3-3 szektorban kerül
lebonyolításra.

Kategóriák:

1) Feeder (Method / hosszú előkés):

A feeder kategória szektorai a boti tó falu felé eső részén, a tó mind két oldalán - ebbe
beleértendő a csónak kikötő is -, jellemzően stégeken kerülnek kijelölésre.

Limit: 12 liter készre nedvesített etetőanyag (ebbe beletartozik a föld és a szemes
anyag, valamit a horogra szánt nem élő csalik), valamint 2,5 liter élő anyag összesen,
csonti, pinki és giliszta, maximálisan 0,5l etető szúnyog és 1dl tűző szúnyog lehet.

2) Úszós:



Az úszós kategória a halőrháztól a vízzáró gátig, mindkét oldalon kerül lebonyolításra.

Limit: 12 liter készre nedvesített etető anyag (ebbe beletartozik a föld és a szemes
anyag is), valamint 2,5 liter élő anyag összesen, csonti, pinki és giliszta, maximálisan
0,5l etető szúnyog és 1dl tűző szúnyog lehet.

A verseny díjazása:

Mind két kategóriában az első három helyezett részesül díjazásban (serleg).

Egyéb:

● A versenyre csak érvényes állami jeggyel rendelkező horgász nevezhet.
● A versenyzőnek rendelkezni kell minimum 1db 3m hosszú, sűrű szövésű, gyűrűs

haltartó szákkal (ha lehetőség van, akkor legyen kettő), valamint pontymatraccal.
● A versenyen horgászni kizárólag 1db egyágú horoggal ellátott horgászkészséggel

lehet.
● A versenyen az 5kg-ot elérő halat azonnal méretni kell, majd utána azt azonnal vissza

kell engedni. A versenybe ragadozó hal, sneci, illetve a compó nem számít bele,
ezeket azonnal vissza kell engedni.

Tréningezésre van lehetőség előre egyeztetett időpontban. A tréningezés idejére sport
jegy megváltása kötelező, melynek ára 2500ft. A tréning ideje alatt haltartó szák
használata nem engedélyezett.
Vendégjeggyel kapcsolatban, illetve időpont egyeztetéssel hívjatok bennünket bizalommal!

A rendkívül aszályos időjárásra tekintettel megkérjük a versenyzőket, hogy mind a
tréning, mind pedig a verseny alatt a kifogott halakat fokozott óvatossággal
kezeljék!

Nevezni lehet:

Telefonon: Ulrich György +36-20-310-3531
Kiss Péter +36-20-544-3633

E-mail-ben: gyuri.ulrich@gmail.com

Sporttársi üdvözlettel:
Etyeki Horgászegyesület Vezetősége


