Horgászverseny Szabályzat

CDFSZ-CFS Horgászverseny
Szabályzata

1. A VERSENYHORGÁSZAT SZABÁLYAI
1.1. Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani. A verseny kezdetét és
végét a sorsoláskor bemutatott hangjelzés jelzi, melyeket kötelező betartani.
1.2. A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak
legfeljebb két (2) bottal horgászhatnak.
1.3. A verseny ideje alatt a csapatok tetszőleges szerelékkel horgászhatnak, botonként maximum egy
horoggal, szomszédjaikat nem zavarhatják.
1.4. A verseny ideje alatt fogott minden hal beleszámít a pontozásba!
1.5. kettő vagy több horog használata tilos!
1.6. Az elektromos, akusztikus és vizuális kapásjelzők használata megengedett. Engedélyezett a
rádió-távjelzős elektromos kapásjelző használata.
1.7. Folyamatosan etetni kizárólag partról, csak emberi erőn és ügyességen alapuló eszközökkel
lehet. Engedélyezett az etető csúzli, egy vagy két kézzel működtetett cső a bojlik bedobásához,
egy vagy két kézzel tartott nagy nyeles kanál, a földre helyezett és mindkét kézzel működtetett
csúzli, esetleg gumiszalaggal, rugóval, oldódó tasakkal, oldódó szállal működő eszközök;
rakéták, melyek belső átmérője nem lehet nagyobb 50 mm-nél, hossza pedig 200 mm-nél, és
horgászbottal dobják be.

1.9. A csapatoknak a számukra kijelölt horgászhelyen belül kell horgászniuk. Sátrak (tábor
kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a horgászhelyen lehetséges.
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1.8. Etetőhajó és Csónak használata, a verseny ideje alatt TILOS! Halradar használata tilos!
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1.10.
A megakasztott hal sikeres kiemelésében segítség igénybe vehető. A hal kifogása
érvényesnek számít akkor is, ha véletlenül a száján kívül akad be a horog.
1.11.

Szándékosan szabálysértő módon kifogni a halat szigorúan TILOS!

1.12.
Halfogás esetén a kifogott halat a mérlegelésig sértetlenük kell tárolni, majd a mérlegelés,
bejegyzés és fotózás után vissza kell engedni.
1.13.
A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac és min. 2,5m- es gyűrűs haltartó
valamint pontyzsák használata kötelező! A halakat gyűrűs haltartóban, pontyzsákban kell élve
tartani és verseny ideje alatt a pontyzsáknak teljes terjedelmében a vízben kell lennie. Fém haltartó
használata tilos!
1.14.
Minden 5 kg-ot meghaladó hal fogását a versenybizottságnak azonnal jelezni kell. Jelzés a
bizottság által használt telefonon történik 06 70 616 12 49. Elérhetőség a sorsoláskor kiadásra
kerül
1.15.

Elegendő pontyzsákkal kell rendelkezniük (minimum 1 db/fő).

1.16.

A kifogott hal elpusztul, nem számít bele a versenybe.

1.16.1. A „verseny vége” jelzést követően a készségeket azonnal ki kell húzni a vízből, a jelzés
után horogra került halakat már nem mérlegeljük. Lefújás előtt történt bevágás esetén a fogott
hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fárasztás a jelzés után fejeződik be.
1.17.
A verseny végeztével a horgász helyet tiszta állapotban kell hátra hagyni. A verseny ideje
alatt az Ezersziget Horgásztó házirendjét be kell tartani.
2. MÉRLEGELÉS SZABÁLYAIA
2.1. A mérés során a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára
egyaránt. Minden halat a szervezők által biztosított tartóhálóban kell lemérni, ezt benedvesítik, és
megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt.

2.3. Kishalak esetében a mérlegelés egyszerre történik
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2.2. A tartóhálóknak speciálisan a pontyok lemérésére alkalmas fajtájúaknak kell lenniük.
Vízáteresztő és rácsos szerkezetű, lágy, szintetikus anyagból készüljön. Minden kifogott 5 Kg
halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra.
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2.4. A méréseket a Versenybizottság hajtja végre. Mérlegelésre és az alapján értékelésre csak élő halak
kerülhetnek. Ennek igazolása, hogy a hal mérlegelés után elúszik a versenybíró jelenlétében.
2.5. Bármilyen más jellegű probléma, kérdés felmerülése esetén a Versenybizottság a helyszínen dönt,
és állásfoglalását közli.
3. SZANKCIÓK
3.1. Versenyből való kizárással jár:
3.1.1. a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal,
3.1.2. a halakkal való kulturálatlan bánásmód.
3.2. Minden figyelmeztetés 10 % kg hal levonásával jár az eredményekből.
3.3. Figyelmeztetés jár, ha:
3.3.1. bárki más a versenyzőn kívül etet, vagy fáraszt. Kivétel 14 év alatti gyermek szülői
segítsége.
3.3.2. a versenyzők engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint a verseny
kezdetét jelző hangjelzés előtt horgászni kezdenek.
3.3.3. előre kijelölt horgászhelyről nem párhuzamosan horgászik vagy
3.3.4. előre kijelölt horgászhely szektorán kívül horgászik – oldal horgászat
Horgász szektor – 5 m szélesség és a tó feléig tartó távolság
3.4. versenyzők valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, vagy a halakat nem megfelelően
tárolják.
3.5. A Versenybíróság rendelkezik azon joggal mind a versenyek ideje alatt, mind az
eredményhirdetés idején, hogy büntetéseket szabjon ki versenyzőkre, ha azok szabálysértést
követnek el.
3.6. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők
állásfoglalásai az irányadóka.
4. ÉRTÉKELÉS

4.2. A fogott összsúly (összes kilogramm) alapján történik a végső sorrend felállítása.
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4.1. A végső sorrendbe sorolást a szervezők, illetve a versenybírák végzik a verseny zárását követően.
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4.3. Azonos súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró versenyzőt illeti az elsőbbség.
Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a versenyzőt illeti, akinél nagyobb
a fogások átlagsúlya (összes súly/fogások száma).
4.4. Díjazásra kerül:
4.4.1. Felnőtteknél:
4.4.1.1.
4.4.1.2.

az I-III. helyezett,
a legnagyobb halat kifogó versenyző
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4.4.2. 14 év alatti gyermekeknél:
4.4.2.1. az I-III. helyezett
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