Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei
Szövetsége

T. HORGÁSZ EGYESÜLET
Szövetségünk a MEGYEI AMATŐR CSAPAT BAJNOKSÁGOT 2017. szeptember 17-én (vasárnap) rendezi
meg, melyre az Egyesület versenycsapatát tisztelettel meghívjuk.
Horgászverseny helye: Mosonszolnok He Vízterülete /Nagy Bányató/
Verseny időpontja: 2017. 09.17. 9-12 óráig
A versenyzőknek reggel 700 óráig kell a helyszínen jelentkezni. A versenyhelyek sorsolása 7 15 órakor kezdődik.
Ekkor kell az esetleges változásokat megadni, ha az eltér az előzetes nevezéstől. A versenyzők kisorsolt helyüket
730 órától foglalhatják el, előkészíthetik horgászkészségeiket, vizet mérhetnek, de sem etetni, sem horgászni nem
szabad. 855 órakor jelzésre lehet megkezdeni az etetést, és 9 órakor kezdődik a verseny, amely 12 óráig tart.
Ezután következik a helyszínen a mérlegelés és az értékelés. 13 órakor eredményhirdetés és díjkiosztás.
Horgászat módja: Az AMATŐR horgászbajnokságon a versenyzők úszós, vagy fenekező készséggel
horgászhatnak, melyen egy horog lehet. A versenyzők korlátlan számú felszerelt botot készíthetnek elő, egyszerre
azonban csak egy bottal horgászhatnak. A felhasználható etetőanyag mennyisége 17 liter, az élőcsali 2,5 liter
lehet, ebből 0,5 liter lehet az etető apró szúnyoglárva, + 1/8-os mérőedény tűzőszúnyog.. A pergetés és a
műcsalik használata tilos.
A horgásztó jellemző halai: ponty, kárász, bodorka, küsz, dévérkeszeg. A kifogott halakat a verseny befejezéséig
élve kell tartani, ennek érdekében a verseny rendezősége kéri és ellenőrzi a megfelelő méretű keretes
haltartó szákok alkalmazását. A kifogott hallal a rendező egyesület rendelkezik. RAKÓSBOT HASZNÁLATA
TILOS!
Értékelés: A verseny eredményébe minden, a helyszínen fogott hal beleszámít. Minden gramm hal 1 pont. A
mérlegelés a helyszínen. A csapatverseny értékelése szektorhelyezések alapján történik. Minden csapat 4 fő
horgászból áll, nemek megkötése nélkül, 14 év alatti horgász nem lehet tagja a csapatnak.
Nevezés: Nevezési díj 6000 Ft/csapat. A pálya előkészítése miatt a részvételt legkésőbb augusztus 30-ig kell a
Szövetségnek megküldeni a mellékelt nevezési lapon, név szerint. A nevezési lapot kérjük eljuttatni postán,
faxon, vagy e-mailben az info@horgszovgyor.hu címre. Helyszíni nevezés nincs. A nevezési díjat a szeptember
havi elszámoláskor kérjük utalni. Az a versenyző, aki nem az anyaegyesület csapatában indul, annak az
anyaegyesületétől beszerzett írásos hozzájárulást kell bemutatni a sorsoláskor, mi szerint az anyaegyesülete nem
tart igényt a saját versenycsapatában való részvételre. Amennyiben a versenyző ilyen igazolással nem rendelkezik,
csak az anyaegyesület versenycsapatában indulhat!
Az AMATŐR Csapatbajnokságon részt vehetnek a PROFESSZIONÁLIS Bajnokságban szereplő csapatok tagjai
is azzal a kikötéssel, hogy egy évben egy versenyző csak egy egyesület csapataiban szerepelhet. Az a versenyző
aki az elmúlt három évben horgászott országos egyéni ill. csapatbajnokságon nem vehet részt a Megyei
Amatőrbajnokságon.
Díjazás: Az I., II., III. helyezett csapat serleget és oklevelet kap.
Kifogásolás: a versenyt követő 30 percig a helyszínen.
Balesetek: A verseny rendezősége a verseny ideje alatt esetlegesen előforduló balesetekért (versenyzők, nézők)
semminemű felelősséget nem vállal.
Kérjük az Egyesületet a versenyen való részvételre, valamint a nevezési határidő pontos betartására.
VERSENYBIZOTTSÁG

Győr, 2017.03.23.
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NEVEZÉSI LAP

MEGYEI AMATŐR BAJNOKSÁG
Mosonszolnok Nagy bányató 2017.09.17.
Egyesület: ………………………………..
Versenyzők:
1.

…………………………………

2.

…………………………………

3.

…………………………………

4.

…………………………………

Csapatvezető: …………………………..
Kérjük a nevezési lapot legkésőbb augusztus 30-ig a Megyei Szövetségbe
eljuttatni!
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