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V E R S E N Y K I Í R Á S 

H Á Z I  H O R G Á S Z V E R S E N Y R E 

2021.július 03-án szombaton kerül megrendezésre a Diósjenői horgásztavon a 

hagyományos házi horgászverseny. A versenyre a Diósjenői SHE tagjai nevezhetnek. 

érvényes területi engedéllyel 

Jelentkezés és nevezés pontosítása: 6.15 órakor 

Sorsolás és eligazítás:   6.45 órakor 

A verseny időtartama:   08.30 – 12.00 óráig tart  (sziréna jelzi) 

Mérlegelés:     12.00órától, ezt követően eredményhirdetés. 

Az eredményhirdetés után ebéd következik a versenyzők és hozzátartozóik részére.  

 

A versenyszabályok követik a tagok által alkalmazott hagyományos módszereket: 

Felnőtt versenyzők két bottal, úszós vagy fenekező készséggel,, ifjúsági versenyzők egy 

bottal, úszós vagy fenekező készséggel, gyermekversenyzők egy úszós készséggel 

horgászhatnak. 

 

Etetőanyag és csali használata szabadon választott nem korlátozott. A verseny értékelésébe 

valamennyi kifogott és élve tartott hal összsúlya (gr) számít be. 

 

Díjazás: a 2011. évben alapított vándorkupát a legnagyobb összsúly (gr) halat kifogó 

versenyző veheti kézhez. 

Továbbá: férfi felnőtt kategória 3 szektorokban zajlik minden szektor 

                        első három helyezettje kupát vehet át  

                        innen kerül ki az abszolút 1.helyezett 

 

női versenyzők első három helyezettje kupát,vehet át 

ifjúsági versenyzők első három helyezettje kupát vehet át (12-18 év) 

gyermek horgászok első három helyezettje kupát vehet át(3-14 év) 

a legnagyobb súlyú halat kifogó horgász külön díjat kap kézhez. 

 

A nevezés mindenki számára díjtalan. Az étkezési létszám megállapítása végett a 

nevezést június 27-ig kérjük leadni az alább megjelölt személyeknél illetve helyen. 

Schmittinger Dávid ifjúsági és versenyfelelős 06/20 338-1025 

Bayer István halászati őr 06/30 461-9048 

Keviczki János halászati őr 06/30 251-6499 

Móritz Sándor  horgászmester 06/30-251-6623 

Személyesen a Kukac büfében. 

 

Kérjük, hogy minél többen vegyetek részt a házi horgászversenyen! 

 

A napijegyet váltó vendéghorgászok részére tájékoztatásul közöljük, hogy az üdülősor 

felöli oldalon a verseny időtartama alatt is van horgászati lehetőség! 

 

Eredményes horgászatot kíván                        Az egyesület  elnöksége  


