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VERSENYBIZOTTSÁG
Versenyfelelős:
Tanics Zsolt
Tel: 30/9796947
E-mail: info@hebmesz.hu
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége 2020. évben megrendezi a

Baranya Megyei Egyéni (Finomszerelékes) Bajnokságot.
Bajnokságot 5 fordulóban és 3 kategóriában.
Kategóriák:

- Utánpótlás maximum 18 életévig, itt minimum nevezési létszám nincs.
- Felnőtt, minimum 5 fő nevezés esetén.
- Veterán (50 év felett) minimum 5 fő nevezés esetén.

Minden horgász nevezhet, aki rendelkezik ez évi érvényes állami horgászjeggyel, és valamely Baranya
megyei horgász egyesület tagja és rendelkezik 2020 évi Baranya Megyei versenyzői engedéllyel.
A versenyt az országos verseny szabályok szerint bonyolítjuk le.
A horgászrendben előírt méret és mennyiségi korlátozások a verseny ideje alatt nincsenek érvényben.
Gyűrűs haltartó szák használata kötelező, amely minimum 3 m hosszú kell legyen.
Az értékelésben minden hal beleszámít. Egy gramm halhús 1 pontot ér.
Az értékelés szektoronként történik (A, B, C szektor) stb.
Nevezés írásban legkésőbb március 15-ig kell megtenni a tanicszsolt@gmail.com email címen a szak ág
megjelölésével az idei versenyengedély képét csatolni kell a nevezéshez. Nevezési díj 5000 Ft
fordulónkként Első befizetés 10.000 Ft utána minden forduló előtt. Edzési lehetőség a helyszínen, a
halőrnél regisztrálva, haltartót használni, vízbe tenni TILOS, halat elhozni nem lehet. Aki szeretne halat
elvinni, annak az adott vízen érvényes szabályok szerint kell eljárni és napi jegyet váltani. Csak a nevezett
versenyzőknek lehet a verseny hetében térítés mentesen gyakorolni, de ez nem minden pályára érvényes.
Kérjük előtte Tanics Zsoltnál érdeklődni.
A versenyhelyszínek és időpontok: A HEBMESZ oldalán a versenyek alatt megtalálható.

A verseny lebonyolítása:
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Hangjelzés 1
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Sorsolás, helyek megközelítése, kipakolás
Beülés, felkészülés, összeszerelés
5 perc múlva limit ellenőrzés
Limit ellenőrzés
Alapozó etetés
Verseny kezdete
5 perc a verseny végéig
Verseny vége

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk!
A versenyen bekövetkezett balesetekért a rendezőség semmilyen felelősséget nem vállal!
Tanics Zsolt
versenyfelelős

Kapitány Zsolt
ügyvezető elnök

