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NYÍLT NEVEZÉSŰ HORGÁSZVERSENY
Az Etyeki Horgász Egyesület szervezésében kerül megrendezésre

a II. Nyárbúcsúztató horgászverseny
2022. szeptember 03-án (szombaton)

Verseny helyszíne: Etyek, Boti Tó

Tisztelt Horgásztársak!

Egyesületünk második alkalommal rendezi meg Nyárbúcsúztató horgászversenyét, amely
a hagyománnyá vált törpeharcsafogó verseny utódja.

Verseny kiírása:

A verseny nyílt nevezésű, amelyre nevezhet minden állami jeggyel rendelkező horgász.
Az esemény baráti jellegű, így szívesen látunk minden egyesületi és egyesületünkön kívüli
tagot is.
Nevezni a következő kategóriákban lehet: felnőtt férfi, felnőtt női és gyermek.

Szabályok:

A versenyen csak orsóval ellátott gyűrűs bottal, fenekezős vagy úszós módszerrel lehet
horgászni. Felnőtteknek 2 bot, botonként 2-2db egyágú horog, gyerek horgászoknak 1 bot,
1db egyágú horog használata engedélyezett. Gyerek horgászoknak csalizásnál,
merítésnél a felnőtt horgászok segítségükre lehetnek.

Verseny ideje:

Gyülekező, regisztráció, reggeli: 06:15 - 06:45
Sorsolás: 07:00 - 07:15
Verseny ideje: 08:00 - 13:00
Ebéd, eredményhirdetés: 14:00-tól

A verseny befejezése után a versenyzők este 21 óráig tovább horgászhatnak.
Amennyiben a kifogott halat (az Etyeki horgászrendben meghatározott mértékig)
szeretnék elvinni, úgy napijegyet kell váltaniuk, erre a helyszínen lehetőséget biztosítunk.

Etetőanyag limit:

Az aszályos időszakra és a tó rendkívül alacsony vízszintjére való tekintettel a versenyen
a bejuttatható etetőanyag mennyiségét az alábbiakra korlátozzuk:

- Etetőanyag (száraz állapotban) maximum 2kg
- Szemes etetőanyag (kukorica, búza, pellet) maximum 2kg
- Élőanyag (csonti, pinki) maximum 1L



Az etetés megkezdése a versenyt megelőző 10 perccel korábban, illetve a verseny teljes
ideje alatt engedélyezett.

Egyéb:

- A versenyen a kifogott halat a versenyzőnek minden esetben kíméletesen, gyűrűs
haltartóba kell helyeznie és a verseny végén történő mérlegelésig kötelessége életben
tartani. Az elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. Pontymatrac használata
kötelező az összes versenyzőnek.

- Az 5kg feletti súlyú halak azonnal mérlegelésre kerülnek, mérlegelés után
visszahelyezésre kerülnek a tóba.

- Csuka, süllő, compó nem számít a versenybe, ezeket kifogásuk esetén azonnal,
kíméletesen vissza kell engedni.

- Díjazásban a férfi egyesületi tag, férfi vendég, női, ifi és a gyermek kategória I., II., III.,
helyezettje, valamint a legnagyobb halat kifogó versenyző részesül.

Nevezés:

A rendezés tervezhetősége miatt nevezni, illetve befizetni 2022. augusztus 29-ig, hétfőig a
Kiss presszóban lehet. A helyszínen nevezést nem tudunk elfogadni.
Elérhetőség: Kiss Péter / +36-20-544-3633
A nevezési díj magában foglalja a reggelit és az ebédet is. Plusz ebédjegy is váltható
1500Ft-ért, ezt szintén kérjük adják meg a nevezéskor.

Nevezési díj:
- Egyesületi tagoknak: 2000Ft
- Külsősöknek: 5000Ft
- Ifi és gyerek horgászoknak a nevezés ingyenes

Sporttársi üdvözlettel:
Etyeki Horgászegyesület Vezetősége


