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Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság
I.-II. osztály versenykiírás

VALAMENNYI HORGÁSZ EGYESÜLETNEK
SZÉKHELYÉN
1. A 2017. évi Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokságot mindkét osztálynak, a Domolosi tavon
rendezzük meg.
2. A bajnokságon a 2016. évi Baranya megyei Halfogó Bajnokság eredményei alapján, az alábbi módon
jogosultak a versenycsapatok részt venni:
Azok az egyesületek, amelyek a 2016. évben az I. osztályban szerepelhettek, azok idén is oda nevezhetnek. Kivéve
azok az egyesületek, amelyek a versenyen nem vettek részt, ők idén a II. osztályba kerültek besorolásra, és ott
versenyezhetnek, illetve a 2016. évi bajnokság I. osztályának utolsó helyezettje idén a II. osztályban nevezhet
(Dunaszekcsői HE). A 2016. évi eredmények alapján a II. osztályból az első helyezett, a Dél-Zselic " HE jutott
fel az I. osztályba.
3. A verseny ideje az I. osztálynak:

2017 június 17. (szombat)
4. A verseny ideje a II. osztálynak:

2017. június 17. (szombat)
Nevezési határidő: 2017. június 12.
(a szövetség címére írásban, faxon, e-mailben vagy telefonon)
(Nevezést a helyszínen nem fogadunk el!)
5. A versenyszabályok értelmében a versenyzőknek személyazonosságukat, horgászigazolványukkal és a
folyó évre szóló állami horgászjegyükkel kell igazolniuk. A versenyzők ezért a felsorolt okmányokat
feltétlenül hozzák magukkal, mert ezek hiányában a versenyen nem vehetnek részt.
6. 2017. évben az I. osztályból az utolsó helyezett csapat fog kiesni, míg a II. osztályból első jut fel.
7. A csapat összeállításánál az egyesületek vegyék figyelembe azt, hogy azok a versenyzők, akik több helyen
is tagok, csak egy általuk szabadon választott csapatban, és csak az egyik osztályban szerepelhetnek. Ha
gondot jelent valamely csapattag benevezése (női, ifi, gyermek), akkor a verseny idejére más egyesületből
állíthatnak „kölcsön” indulót.
8. A verseny részvevői:
I. OSZTÁLYBAN:
Csapatonként:

3 fő felnőtt versenyző (legkésőbb idén betölti a 18. évét),
1 fő női versenyző (bármilyen korú),
1 fő utánpótlás (idén a 23. évét be nem töltő, de legalább idén a 16. évét betöltő) versenyző,
1 fő ifjúsági (idén 17. évét be nem töltő, de legalább idén betölti a 10. évét) versenyző nevezése
kötelező.

II. OSZTÁLYBAN:
Csapatonként:

9.

3 fő felnőtt versenyző (legkésőbb idén betölti a 18. évét),
1 fő női versenyző (bármilyen korú), vagy gyermek versenyzővel helyettesíthető (idén 15. évét be nem
töltő, de legalább idén betölti a 10. évét)
1 fő utánpótlás (idén a 23. évét be nem töltő, de legalább idén a 14. évét betöltő) versenyző) nevezése
kötelező.

A versenycsapatok költségeit – etetőanyag, útiköltség – az egyesületük viseli.

10. Edzési lehetőség a verseny hetében (hétfőtől-péntekig) bármikor lehetséges, napi engedélyt nem kell
váltani, de a fogott halat vissza kell engedni!
A versenyen az Országos Versenyszabályzat érvényes az alábbi kikötésekkel, a felhasználható etetőanyag 15 liter
(nedvesített, horgászatra előkészített), 1,5 liter élő anyag, melyből ¼ l etető szúnyog és 1 dl tűző szúnyog
engedélyezett. Az etetőanyag mennyiségét a verseny megkezdése előtt egy órával „szúrópróbaszerűen” ellenőrizni
fogjuk.
Minden horgásznak rendelkeznie kell merítőhálóval, továbbá „verseny haltartó szákkal” a halak kímélése
érdekében. Aki ennek nem tesz eleget, nem versenyezhet!
A verseny után mérlegelésig a halat élő állapotban, vízben kell tartani, a szektor teljes mérlegelése után,
amennyiben nincs óvás, a szektorbíró jelenlétében vissza kell helyezni a vízbe. Halat megtartani nem lehet! A
versenyen minden megfogott hal számit!
A résztvevő versenyzőknek semmilyen külső segítségadás nem engedélyezett (az ifjúsági korosztálynál a
felszerelés bevitele és telepítése kivételével).
A verseny lebonyolítása:
I. OSZTÁLY
Szombat

645
700
830
1020
1030
1425
1430
1430
1530

Regisztráció
Sorsolás, Megnyitó
Horgászhelyek elfoglalása
Etetés megkezdése (dudaszóra)
Verseny kezdete (dudaszóra)
Verseny végét jelző figyelmeztetés (duda)
Verseny vége (dudaszóra)
Mérlegelés
Eredményhirdetés, a verseny bezárása

II. OSZTÁLY
Szombat

645
700
830
1020
1030
1425
1430
1430
1530

Regisztráció
Sorsolás, Megnyitó
Horgászhelyek elfoglalása
Etetés megkezdése (dudaszóra)
Verseny kezdete (dudaszóra)
Verseny végét jelző figyelmeztetés (duda)
Verseny vége (dudaszóra)
Mérlegelés
Eredményhirdetés, a verseny bezárása

A rendezvény támogatói:
 Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetsége
 Domolos-Zsibót Horgász Egyesület, Szigetvár

Kellemes versenyt kívánunk!
Pécs, 2017. május 11.
Horgászüdvözlettel:
Tanics Zsolt
versenyfelelős sk.

Kapitány Zsolt
ügyvezető elnök

