
                               Tisztelt Sporttársak!

2016. 10. 10-től  2016.10. 14-ig  megrendezésre kerül az „ I. Markazi Ponty és 
Amur fogó csapatverseny” (96 órás), ami a horgászatot kedvelő sporttársak 
kikapcsolódását szolgálja.

Szervezők:

Gócsa Tamás: 06-30-927-5003
Holecz Adrián: 06-30-525-8696

A találkozó programja:

Helyszín: Markazi tározó tó

2016. 10. 10–én 0800 érkezés, regisztráció

0900 sorsolás

0930 helyek elfoglalása, bójázás, etetés

                      1200 verseny kezdete.

2016. 10. 14–én 1200 verseny lefújása.

1300  záró ebéd

1400 eredményhirdetés



A verseny szabályai:

-A versenyen az vehet részt, aki rendelkezik érvényes állami horgászjeggyel.
-A versenyen 2+1 (2 fővel is részt lehet venni) főből álló csapatok nevezhetnek, ahol a segítő
teljes értékű csapattag.
-  A sorsolás két körös rendszerű lesz, az 1. körben a csapatok kihúzzák, hogy hányadikként
húznak a következő körben helyet, míg a második körben az első körben kialakult sorrend
alapján a csapatok kihúznak egy szektort jelölő sorszámot. Amennyiben nem fogadják el az
adott pályát, úgy egy esetben új sorszámot lehet húzni, de azt már köteles a csapat elfogadni. 
- A versenyen csak bojlis (függesztett) módszerrel lehet horgászni, a csalit hajszálelőkére
lehet felfűzni, a csali a horogra nem helyezhető. 
- A végszereléken az ólom csak úgy használható,  hogy szakadás és halvesztés esetén az a
szerelékről le tudjon csúszni. 
- Egy csapat egy időben összesen 4 bottal horgászhat. 
- Minimum 1 csapattagnak folyamatosan a botoknál kell tartózkodnia. 
- Egy horgászboton egy darab egyágú horog használható. 
- Úszós készséggel horgászni tilos! 
- Lengő, illetve rezgőspicces bottal és spiccbottal horgászni tilos! 
- A szereléket vízbe lehet juttatni horgászbottal történő bedobással, illetve csónakkal behúzva
maximum 300 méter távolságra. 
- Etetőcsónak nem használható!
- PVA zsinórok, hálók, zacskók használata engedélyezett. 
- Halradar, elektromos csónakmotor használata engedélyezett. 
-  Etetni  lehet  minden  olyan  környezetbarát  anyaggal,  ami  nem  károsítja  a  természetet,
továbbá használhatók őrlemények darák paszták.  
- A versenyen az etetőanyag mennyisége 150 kg mennyiségben korlátozva van. 
- Csapatonként maximum 3 db dőlő bója használható!
- Csalizni lehet kukorica, tigrismogyoró, pellet, bojli,  búza, borsó és ezek használatát a
versenybizottság szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogja!!!
- Élő csalik etetésre, valamint csalizásra nem használhatók. 
- Kötelező felszerelések: csapatonként min.  6 db sűrű szövésű pontyzsák  (ami nem okoz
sérülést a halon), min. 2 db pontymatrac (1 db a csónakban is kötelező), nagyméretű bojlis
merítőháló, sebfertőtlenítő. 
- Minden ki fogott 5 kg feletti halat külön haltartóba kell helyezni, 3 kg-tól 5 kg-ig viszont 1
haltartóba  maximum  3  hal  helyezhető.  A halakat  minden  esetben  a  biztonságos  helyre
szabad csak lekötni (minimum 70 cm-es víz) a sérülések elkerülése miatt, ezért mellcsizma
ajánlott.
- Az a csapat, amely gondatlanságból sérült halat mutat, méréskor büntetésben részesül és a
hal sem számit bele a mérésbe
- Mérés a horgászhelyeken történik, naponta min. 2 alkalommal (szükség esetén többször is). 
-  A  halak  regisztrációja  darabonként,  kétpéldányos  mérlegelési  jegyzőkönyvbe  vezetve
történik. 



- Kizárólag a 3 kg feletti ponty és amur számít bele a versenybe. 
- A versenyen a minél nagyobb összsúly elérése a szempont, nem pedig a darabszám. 
- A verseny lefújása idejében fárasztott hal beleszámít az eredménybe.
- A ki fogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni, a versenyen kifogott halakat nem
lehet elvinni. 
- Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen! 
- Éjszaka a horgászhelyeket és a csónakot ki kell világítani! 
- Viharban a vízen csónakkal közlekedni tilos.
- A csónakban tartózkodóknak kötelező a mentőmellény viselése. 
- Mivel a horgászállásoknál szemetesek lesznek kihelyezve, kérjük azok használatát.
- Túlzott  italfogyasztás és a horgászhoz nem méltó viselkedés szintén büntetést  von maga
után. 

A fenti szabályok betartását a szervezők és ezzel megbízottak ellenőrizhetik!
Probléma, vita vagy bármi jellegű kérdés esetén a szervezők hoznak döntést és adnak
választ.    A fenti szabályok be nem tartása esetén a szervezők kg levonást illetve súlyos
szabálysértés esetén azonnali kizárást alkalmazhatnak! 

Nevezés menete:  

-  A  mellékelt  nevezési  lapot  értelemszerűen  kitöltve  vissza  kell  küldeni  a
markazibojlisverseny@gmail.com email  címre,  ahonnan  rövid  időn  belül  (max.  1  nap)
válasz email kerül visszaküldésre, amelyben szerepelni fog, hogy tudjuk e fogadni az említett
csapat nevezését. 

- Amennyiben a nevezés elfogadásra kerül, akkor az Erste Banknál vezetett: 
11994600-04400055-00000000 számlaszámra (Visontai Horgászegyesület) a
nevezési díjat teljes egészében el kell utalni.  NAGYON FONTOS, HOGY A
KÖZLEMÉNY ROVATBA LEGYEN FELTÜNTETVE A CSAPATNÉV!!! 

- Az összeg elutalására a nevezni kívánó csapatnak a nevezési lap elküldése után, 3 munkanap
áll rendelkezésre, amennyiben az utalás ez alatt nem történik meg akkor az említett csapat
nevezését semmisnek vesszük. 

-  Az  utalás  végrehajtását  átutalási  igazolással,  vagy  erről  készült  fényképpel  is  lehet
bizonyítani, melyet szintén a megadott email címre kell elküldeni.

- A nevezési lapok beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra. Ha a nevezési lista betelik
és további csapatok is nevezni szeretnének a versenyre, akkor ők nevezési sorrendben tartalék
csapatként kerülnek feltüntetésre, amennyiben a résztvevő csapatok közül valaki visszalép,
akkor a tartalékcsapatok nevezési szándékuk sorrendjében kiértesítésre kerülnek az esetleges
indulási lehetőség miatt.

-  Ha  valakit  csak  a  tartalékcsapatok  közé  tudunk  regisztrálni,  erről  őt  szintén  a  válasz
emailben értesítjük. 



-  FONTOS:  A verseny  kezdetéig  hátralévő  kevés  idő  miatt  nevezési  díjat  nem  áll
módunkban  visszafizetni,  ezért  csak  olyan  csapatok  nevezzenek,  akik  biztosan  meg
tudnak jelenni versenyen

Egyéb infók:

 A verseny 10 benevezett csapat esetén kerül megrendezésre

 Nevezési díj 40.000 Ft / csapat.

 A tó befogadó képessége korlátozott ezért a versenyen az első 20 befizető csapat jogosult

indulni.

 Nevezési határidő 2016.09.05.-től - 2016.09.30.-ig. (befizetéssel)

 A  versenyen  minden  olyan  csónak  használható,  ami  a  hajózási  szabályzatban

foglaltaknak megfelel. Ez a helyszínen ellenőrzésre kerül.  

 A versenyen az étkezésről mindenki gondoskodjon.

 Tűzrakás a Markazi tározó tavon csak a kijelölt helyeken lehetséges, egyéb helyeken

gázzsámoly, gázrezsó vagy kerti grill használható.  

 A  verseny  rendezését  és  szabályzatát  a  szervező  bármikor  módosíthatja,  ebben  az

esetben minden résztvevő csapat értesítve lesz!

 A nevező csapatoknak nevezési lap kitöltése kötelező.

 A versenyen díjazásra kerül az I. II. III. IV. V. helyezettek, a legnagyobb halat kifogó,

valamint  a  legnagyobb  átlagsúlyt  elérő  csapat.  Minden  részt  vevő  csapatnak
emléktárgyat biztosítunk!

 Gépjárművel az üzemi területre behajtani illetve parkolni szigorúan tilos, ezért a

parkolás csak az út melletti részen lehetséges! 

 A versenyszabályzattal felmerülő kérdésekkel kérjük keressék a szervezőket! 

Díjazás:
I. hely: 200.000 forint készpénz, tárgy nyeremény, kupa, emlékplakett
II. hely: 100.000 forint készpénz, tárgy nyeremény, kupa, emlékplakett
III. hely: 70.000 forint készpénz, tárgy nyeremény, kupa, emlékplakett
IV. hely: 40.000 forint készpénz, emlékplakett
V. hely: 40.000 forint készpénz, emlékplakett

      legnagyobb hal: 100.000  forint készpénz, tárgy nyeremény, kupa 
      legnagyobb átlagsúly: 50.000 forint készpénz, tárgy nyeremény, kupa, emlékplakett



                           Nevezési Lap:
(nyomtatott betűvel)

Csapat név:

Név: 

Tel. szám:

Horgászjegy száma:

Név:

Tel. szám:

Horgászjegy száma:

Segítő: 

Név:

Tel. szám:

Horgászjegy száma:


