Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei
Szövetsége

T. HORGÁSZ EGYESÜLET
Székhelyén
Győr, 2017.03.23.
I. osztályú halfogó versenyét a TÍMÁR MIX MEGYEI
PROFESSZIONÁLIS BAJNOKSÁGOT 2017. 06.17-06.18-án (szombat-vasárnap) rendezzük meg, két
Szövetségünk

hagyományos

fordulóban, melyre az Egyesület versenycsapatát tisztelettel meghívjuk.
Horgászverseny helye: Dunakiliti / Szivárgó csatorna/
Regisztráció: A versenyzőknek és a rendezőknek reggel mindkét versenynap reggel 7-ig kell jelentkezniük a helyszínen
horgászigazolvány és versenyzői igazolvány bemutatásával.
Sorsolás: A fordulók sorsolása 715 órakor.
Nevezés: A versenyen való részvétel díja 12000 Ft/csapat. A pálya előkészítése miatt a részvételi szándékot legkésőbb
május 15-ig kérjük elküldeni Szövetségünkhöz a mellékletnek megfelelően, név szerinti nevezéssel postán, vagy
e-mailben az info@horgszovgyor.hu címre. Ezzel egyidejűleg a nevezési díjat is kérjük átutalni szíveskedjenek. A
versenyzőnek a saját egyesületük nevével kiállított horgászigazolvánnyal kell rendelkeznie. Minden versenyzőnek
rendelkeznie kell versenyzői igazolvánnyal./ SIR kártya/ Más egyesületből, csak lemondói nyilatkozattal lehet nevezni,
(mely nyilatkozatot legkésőbb 2017.március 31-ig kell kiállítani.) melyben az anyaegyesület nem tart igényt a saját
versenycsapatában való részvételre. Egy évadban csak egy idegen csapatban lehet indulni.
A
versenyzők 800-kor foglalhatják el helyüket, a horgászat 10-14 óráig tart. Az ifjúsági versenyzők 10-13 óráig
horgásznak. A fordulókban kezdés előtt 5 perccel lehet hangjelzésre az etetést megkezdeni. A verseny befejezésére
mindkét fordulóban hangjelzés hívja fel a figyelmet 5 perccel a vége előtt.
Horgászat módja: A professzionális csapatbajnokságon a versenyzők az országos versenyszabályzatban foglaltak
szerint horgászhatnak. A versenyzők korlátlan számú felszerelt botot készíthetnek elő, egyszerre azonban csak egy
bottal horgászhatnak. A szerelésnek úszósnak kell lennie, ezen csak egyetlen horog lehet, vízfenékre csak a jelzőólom
érhet le, az össz.súlyozás max.10 %-a. Minden egyéb kérdésben a MOHOSZ versenyszabályzatban foglaltak a
mérvadók. A fordulónként felhasználható etetőanyag 20 liter természetes eredetű, bekevert áttört kéz nedves anyag,
beleértve a földet, agyagot, kukoricát és egyéb magvakat is, Ifi kategóriában az etetőanyag 17 liter. Élő anyagból
összesen 2,5 liter csali használható fel, ebből maximum 1 liter lehet az apró etető szúnyoglárva. ( +1/8-os mérőedény
tűzőszúnyog),ifiknél 0.5 l etető szúnyog+1/8-os mérőedény tűzőszúnyog. Csali ellenőrzés a rajthelyek elfoglalása után
40 perccel kezdődik. Kérünk minden horgásztársat, hogy az élőcsalit, és etetőanyagot a megfelelő mérőedényben
készítsék elő az ellenőrzésre.
A kifogott halakat a verseny befejezéséig élve kell tartani, ennek érdekében a verseny rendezősége kéri és ellenőrzi
a megfelelő méretű keretes haltartó szák alkalmazását.
Értékelés: A verseny eredményébe minden, a helyszínen fogott hal beleszámít. Minden gramm hal 1 pontot ér. A
csapatverseny értékelése a szektorban elért helyezések alapján történik. Minden résztvevő csapat 5 fő felnőtt
horgászból (18 év feletti), 1 fő ifjúsági horgászból (18 éves korig), + 1 fő tartalék versenyzőből áll.
Díjazás: Az I. helyezett csapat serleget és oklevelet kap és elnyeri a megyei Szövetség vándorserlegét. A II. és III.
helyezést elért csapat serleget és oklevelet kap.
Kifogásolás: a versenyt követő 30 percig a helyszínen.
Balesetek: A verseny rendezősége a verseny alatt esetlegesen előforduló balesetekért (versenyzők, nézők) semminemű
felelősséget nem vállal.
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NEVEZÉSI LAP
TÍMÁR MIX PROFESSZIONÁLIS CSAPATBAJNOKSÁG
Dunakiliti Szivárgó csatorna 2017. 06.17-06.18
Egyesület: …………………………………………………….
Versenyzők:

Versenyzői engedély
(SIR kártya) száma:
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