2643 DIÓSJENŐ, TÓPART 078/2 Hrsz.
DIÓSJENŐ „KUKAC KUPA”
Nyílt egyéni pergető kétfordulós horgászverseny
A verseny időpontja: 2017. 11. 26 (vasárnap).
Helyszíne: Diósjenő horgásztó
A verseny védnöke: Richter Attila a „Kukac Büfé” és Horgászbolt üzemeltetője.
A jelentkezés sorrendjében összesen 40 fő vehet részt a versenyen.
Nevezési díj: 5000.- Ft/ fő
A versenyre benevezni 2016. november 26.- ig van lehetőség az alábbi telefonszámon,
Richter Attila

06 30/201-6119

Díjazás:
I. helyezett kupa és egyéb díjazás
II. helyezett kupa és egyéb díjazás
III. helyezett kupa és egyéb díjazás
További díjazás:
minden kipergetett süllő 1 db. Kereskedelmi forgalomban nem kapható eredeti régi mű csali
minden kipergetett szürke harcsa 3 db. Kereskedelmi forgalomban nem kapható eredeti régi mű
csali

Verseny menete:
A versenyt két fordulóban „A” és „B” szektorban rendezzük ( a tó jobb illetve bal oldalán). A szektor: 145- ig, a B szektor 46- 104- ig.
Horgászni a sorsolás sorrendjében elfoglalt horgászállásokról lehet.
A sorsolás a rajthelyek elfoglalásának sorrendjéről, illetve a szektorválasztásról dönt.
Sorszám szerinti első versenyző elindul helyet választani, a versenyző a második versenyző 30
másodperccel később követi, így folyamatosan foglalják el a helyeket.
Az adott szektoron belül a verseny kezdetét követő 20 perc után van lehetőség a tetszőleges számú
helyváltoztatásra. A helyváltoztatás kezdetét is szirénaszó jelzi.
A verseny kezdetétől számított 2 óra elteltével az első forduló befejeződik. Az első forduló végét, a
második forduló kezdetét szintén szirénaszó jelzi.
A hal kifogása után mérlegelés céljából azonnal értesíteni kell a versenybírákat, hogy a mérendő hal
hányas horgászálláson található. A horgászatot a mérlegelés alatt fel kell függeszteni. A szabályosan
kifogott hal hosszát centiméterben (az orrcsúcstól a farok úszó végéig) kell mérni, tizedes
pontossággal.
A versenybíró a hal méretét a fogási naplóba beírja és a versenyző aláírásával hitelesíti. A kifogott
csuka- süllő- harcsa- balin- sügér centiméterenként egy pontot ér. A verseny végeredményét a két

fordulóban fogott halak pontösszesítése dönti el. Pontegyenlőség esetén a több halat fogott versenyző
a kedvezményezett, azonos darabszám esetén a legnagyobb, (leghosszabb) hal dönt azonos
centiméternél a fogás időpontja dönt.
Mérés után a halakat kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. A versenyzőknél bármennyi felszerelt bot
lehet. Külső segítséget a versenyző nem vehet igénybe.

Verseny szabály:
-

a verseny időtartama: 2 x 2 óra

-

szájbilincs használata TILOS!!!

-

egy időben egyszerre csak egy horgászbot használható egy mű csalival

-

a versenyző köteles magánál tartani horogszabadítót

-

a halak mérése folyamatos, a mérést követően a halakat vissza kell engedni

-

egy horgászálláson egy versenyző tartózkodhat

 a versenyzők a versenyen saját felelőségükre vesznek részt, a rendezőség a verseny
esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal
 a versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadását a regisztrációs lap aláírásával
igazolják
 a versenybe beszámít csuka, süllő, sügér, balin, harcsa fogása
 horgászállásokról horgászni bármely irányba lehetséges.
 érvényes állami horgászjegy megléte
 a verseny kezdetét végét, illetve a helyzetváltoztatást dudaszó jelzi
 a versenybe a lefújást jelző dudaszó előtt fogott hal számít bele (ami már a stégen vagy
a merítő hálóban van)
 a versenyen bármilyen házi vagy gyári készítésű mű csali használható
 természetes csalival horgászni TILOS!!!
 a versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a szervezők állásfoglalása a mérvadó


a versenyszabályzat változtatási jogát fenntartjuk

A verseny időrendi beosztása:
- jelentkezés, nevezési regisztráció

07:00- 7:30

- eligazítás, sorsolás

07:30- 8:00

- horgászhelyek elfoglalása

08:00- 8:30

- verseny kezdete I. forduló

08:30-

- szektoron belüli helycsere kezdete

08:50

- I. forduló vége

10:30

- szektorcsere

11:30

- II. forduló kezdete

12:00

- szektoron belüli helycsere

12:20

- II. forduló vége

14:00

- értékelés, eredmény hirdetés .ebéd

14:30

Tesztelési lehetőséget az év bármely szakában (horgász rendnek megfelelően) sport napijegy
(2000 Ft) megváltása esetén tudunk biztosítani. A sportjegyet kiváltó horgász halat nem
tarthat meg, és nem tárolhatja haltartóban sem! A halak gyűjtése TILOS!
A horgásztó megközelíthető: a 2. számú országos főútvonalról Vácot elhagyva, Rétság város
előtt balra fordulva, illetve Parassapuszta vagy Balassagyarmat felől érkezve, Rétság város
után jobbra fordulva. Diósjenő község bevezető útjának jobb oldalán egy Horgásztó tábla jelzi
a helyszínre való érkezést.
Várjuk a jelentkezéseket a versenyen való részvételre, és előzetesen is jó horgászatot és jó
szórakozást kívánunk!
Horgásztársi üdvözlettel!
Rendezőség

