
 

2017.ÉVI VERSENYNAPTÁR 

Dátum Program megnevezése Helyszín Nevezési díj 
Nevezési 
határidő 

2017. március 01. szerda 
XII. Vasi Vizeken Általános Iskolai 

Vetélkedő I. levelező forduló 
beadási határideje 

- 0 Ft ( érvényes 
egyesületi tagság és 

területi jegy nem 
szükséges) 

2017. 
február 10. 
(Egyénileg 

a 
Szövetségn

él) 2017. március 29. péntek 
XII. Vasi Vizeken Általános Iskolai 

Vetélkedő II. levelező forduló 
beadási határideje 

- 

2017. ápr. 23. vasárnap 
Savaria SHE – Majális – Egyesületi 

Horgászverseny 
Új-printi I.  

Vas M. Savaria SHE. egyesületi 
horgászversenye.  

2017. ápr. 22. szombat 

 
Műlegyező Országos Bajnokság I-

II. forduló 
 

Lukácsháza - 
Gyöngyös patak, 

 Abért I. tó 

20.000 Ft (teljes 
bajnokságra -  4 

forduló) (Érvényes 

MOHOSZ tagsági 
bélyeg  kötelező. A 

versenynapokra 
érvényes területi 
jegyet a nevezési 
díj tartalmazza, 
érvényes SIR 

versenyzői 
igazolvány 

szükséges, egyéb 
feltételeket a 

MOHOSZ hivatalos 
versenykiírása 
tartalmazza) 

 
2017.  

március 31. 
 

(Egyénileg a 
MOHOSZ-nál) 

 

2017. máj. 01. hétfő 
Kéthatár-tó Vasi Vizeken Kupa ( 1 
forduló,  4 óra,, Hobbi, kategória 

egyéni)  
Kerkafalva, Kéthatár-tó 

0 Ft (Érvényes 
területi jegy 
kötelező) 

2017. április 28. 
(Egyénileg a 

Szövetségnél, 
helyszínen 
korlátozott 
számban) 

2017. máj. 07. vasárnap Celldömölki HE egyesület verseny Merseváti-tó Celldömölki HE. versenye 

2017. máj.  14. vasárnap 

 
Vasi Vizeken Abért –tó Kupa ( 1 

forduló,  4 óra,, Versenyző,  Hobbi 
kategória egyéni) 

 
 

Lukácsházi Abért II. tó  

0 Ft (Érvényes 
területi jegy 
kötelező, 
versenyző 

kategóriában SIR 
kártya kötelező) 

2017. máj. 12.  
(Egyénileg a 

Szövetségnél, 
helyszínen 
korlátozott 
számban) 

2017. máj. 20-21. 
szombat 
vasárnap 

 Vas megyei Egyéni és 
Csapatbajnokság ( 2 forduló, 2 * 4 

óra; 4 felnőtt versenyző+ 1 
utánpótlás versenyző - max. 2 

csapat/egyesület) 

Lukácsházi Abért II. tó 

0 Ft (Érvényes 
területi jegy, SIR 

versenyzői 
igazolvány nem 

kötelező) 

2017. máj. 15. 
(Tagegyesülete
ken keresztül a 
Szövetségnél) 

 
2017. május 27.  

 
szombat 

XII. Vasi Vizeken Általános Iskolai 
Vetélkedő helyszíni forduló 

Vaskeresztesi 
Horgászközpont + 
Alpesi horgásztó 

Meghívásos a levelező fordulók 
alapján. 

 
2017. május 27  

 

2017. máj. 28. vasárnap Neu Aladár Emlékverseny Új-perinti I.  Spartacus HE. egyesületi versenye 

2017. máj. 28. vasárnap 
Celldömölki HE. gyermeknapi 

versenye 
Celldömölki-tó  Celldömölki HE. egyesületi versenye 

http://vasihorgasz.hu/documents/2016/iskolai_veteelkedo_felhivas20160120.doc
http://vasihorgasz.hu/documents/2016/iskolai_veteelkedo_felhivas20160120.doc
http://vasihorgasz.hu/documents/2016/iskolai_veteelkedo_felhivas20160120.doc
http://savariashe.hu/
http://savariashe.hu/
http://www.spartacushe.hu/


2017. jún. 03. szombat 
98. Határőr Sportklub Közhasznú 

Egyesület Horgászverseny 
Lukácsházi Abért II. tó 

Zártkörű rendezvény, Kapcsolattartó 
- Halász Imre 

Tel: 30/6964-522 
email:98hsc@98hsc.hu 

2017. jún. 17 szombat Csörötnek Halászléfőző verseny 
Csörötnek, Rába 

kikötő 
Csörötneki 

Önkormányzat 
Tel/fax: 

06/94/541-022 

2017. jún. 11. vasárnap Vasvári HE egyesületi versenye Vasvári-tó 
Egyesületi tagok részére 

meghirdetve 

2017. jún. 11. vasárnap 
Vasi Vizeken – Karát Kupa ( 1 

forduló, 4 óra, Versenyző, Hobbi 
kategória egyéni) 

Gersekarát, Sárvíz-tó 

0 Ft (Érvényes 
területi jegy 

kötelező, 
versenyző 

kategóriában SIR 
kártya kötelező) 

2017. június 09. 
(Egyénileg a 

Szövetségnél, 
helyszínen 
korlátozott 
számban) 

2017. június 16-18 
péntek-

szombat-
vasárnap 

Osztrák Nemzeti Válogató verseny    Gersekarát, Sárvíz-tó, 

Zártkörű rendezvény, horgászati 
tilalom a versenypályán a 10-50 

rajthelyen 
2017. június 16-18 

2017. jún. 17. szombat 
Vasi Vizeken – Vadása Kupa  ( 1 
forduló,  4 óra,, Hobbi, kategória 

egyéni)  
Vadása-tó 

0 Ft (Érvényes 
területi jegy 
kötelező) 

2017. június 15. 
(Egyénileg a 

Szövetségnél, 
helyszínen 
korlátozott 
számban) 

2017. július 30 –
augusztus 04.  

 

vasárnap-
péntek 

Vasi vizeken Horgásztábor Vaskeresztes. 

A  részvételi díj: 15.000 Ft/fő/turnus 
(tagegyesületeken keresztül, 

meghatározott számban) 
 

  Érdeklődni: 06/94-506-835-ös számon 
 

2017. július 02. vasárnap Végvári Győző Emlékverseny Magyarszecsődi-tó 
Körmendi Munkás HE-nél lehet 

érdeklődni. 

2017. július 02. vasárnap Rábapatyi HE verseny Rábasömjéni-tó Rábapatyi HE-nél lehet érdeklődni. 

2017. július 22.-23. 
szombat-
.vasárnap 

VI. KERKA-ADRIA-MURA KUPA Kerkaszentkirály 
Csótár János szervező 

0630/96973078 

2017. július 29. szombat 
XXV. Éves Szajki HE - jubileumi 

Horgászversenye 
Szajki tavak 

SZAJKI. HE. versenye - Részletes 
információk: http://szajki-

aranykarasz-tavak-khe.hu/ 

2017. július 30 –
augusztus 04.  

 

vasárnap-
péntek 

Vasi vizeken Horgásztábor Vaskeresztes. 

A  részvételi díj: 15.000 Ft/fő/turnus 
(tagegyesületeken keresztül, 

meghatározott számban) 
 

  Érdeklődni: 06/94-506-835-ös számon 
 

2017. augusztus 04 péntek Megyei Ifjúsági Vetélkedő Vaskeresztes 
2017. augusztus 02 (Egyénileg a 

Szövetségnél, helyszínen korlátozott 
számban) 

2017. aug. 13. vasárnap 
Osztrák-Magyar Barátságos  

Horgászverseny 
Steinbrunn Meghívásos verseny 

2017. augusztus 19. szombat 
 

IV. Pinka völgyi Halas Nap 
 

Vaskeresztes,  
Alpesi Fogadó 

0 Ft (Érvényes területi jegy kötelező 
a horgászversenyre) 

2017. aug. 20. szombat Kerkaszentkirályi HE verseny 
Kerkaszentkirályi 

Kerka-holtág 
Egyesületi tagok részére 

meghirdetve 

2017. augusztus 19-20. 
szombat-
vasárnap 

Pesca Horgászverseny Hársas-tó  www.pesca.hu  

2017. szeptember 03. vasárnap 
Szövetségi Tisztségviselők 
Barátságos Páros Versenye 

Szajk-i tavak 

 
Szövetségi tisztségviselők részére 

meghirdetve 

http://horgasz.haly.hu/
http://horgasz.haly.hu/
http://www.csorotnek.hu/pages/telepules.aspx
http://szajki-aranykarasz-tavak-khe.hu/
http://szajki-aranykarasz-tavak-khe.hu/
http://www.pesca.hu/


2017. szept. 10. vasárnap 

Vasi Vizeken  Kupa ( 1 forduló,  4 
óra, Versenyző,  Hobbi kategória 

egyéni) 
 

Ölbői Bojlis-tó és a 
sporthorgásztó 

0 Ft (Érvényes 
területi jegy 
kötelező, 
versenyző 

kategóriában SIR 
kártya kötelező) 

2017. 
szeptember 09. 

(Egyénileg a 
Szövetségnél, 

helyszínen 
korlátozott 
számban) 

2017. szept.  17. vasárnap 
Vasi Vizeken Feeder Kupa ( 1 

forduló,  5 óra) 
 

Lukácsházi Abért II. tó 
0 Ft (Érvényes 

területi jegy 
kötelező.) 

2017. 
szeptember 16.  

Megjegyzés: 
- Vas Megyei Egyéni  Felnőtt –és Ifjúsági Bajnoka versenyző/utánpótlás kategóriában a Vas Megyei Csapatbajnokság két fordulójában elért 

összesített szektor eredmények alapján kerül kihirdetésre. A Vas Megyei Csapatbajnokság egyes fordulóin elért egyéni felnőtt 
eredmények továbbra is külön-külön beleszámítanak a Vasi vizek legjobb sporthorgásza elnevezésű versenysorozatba. 

- Vas Megyei Egyéni Felnőtt –és Bajnokság hobbi kategóriában külön nem kerül kiírásra a 2017.évben, helyette ismét „ A vasi vizek legjobb 
sporthorgásza” versenysorozat helyezettjei nyerhetik el ezt a  címet is.   

Helyszín és időpont változás jogát fenntartjuk. 
 

Hobbi kategóriában az alábbi versenyek számítanak a versenysorozatba: 
 

Hobbi kategóriában  érvényes  MOHOSZ tagsági bélyeg és a területi jeggyel kell rendelkezni. 
 

2017. máj. 01. hétfő 
Kéthatár-tó Vasi Vizeken Kupa ( 1 forduló, 4 óra, Hobbi 

kategória egyéni) 
Kerkafalva, Kéthatár-

tó 

2017. május 14. vasárnap 
Vasi Vizeken Abért –tó Kupa ( 1 forduló, 4 óra, Versenyző, 

Hobbi kategória egyéni)) 
Lukácsházi Abért II. tó 

2017. június 11. vasárnap 
Karát - Vasi Vizeken Kupa ( 1 forduló, 4 óra, Versenyző, 

Hobbi kategória egyéni) 
Gersekarát, Sárvíz-tó 

2017. június 17. szombat 
Vasi Vizeken – Vadása Kupa      (1 forduló, 4 óra, Hobbi 

kategória egyéni) 
Vadása-tó 

2017. szeptember 10.  vasárnap 
Vasi Vizeken Kupa ( 1 forduló,  4 óra, Versenyző, Hobbi 

kategória egyéni) 
Ölbői Bojlis-tó 

 

Az előzőekben megadott 5 fordulóból minimum 3 fordulón részt kell venni, hogy a versenysorozatban értékelve legyen a 
sporthorgász eredménye. A versenysorozaton bárki elindulhat, de az összesített értékelésbe kizárólag a Vas Megyei 

Horgász Szövetség tagszervezeteiben lévő tagoknak az eredmény számít bele.  

 

Versenyző kategóriában az alábbi versenyek számítanak a versenysorozatba: 

Versenyző kategóriában a MOHOSZ tagsági bélyeg és a területi jegy mellett rendelkezni kell érvényes versenyzői SIR igazolvánnyal. 

2017. május 14. vasárnap 
Vasi Vizeken Abért –tó Kupa ( 1 forduló, 4 óra, Versenyző, 

Hobbi kategória egyéni) 
Lukácsházi Abért II. tó ???? 

2017. május 20-21. 
szombat 

 
vasárnap 

Vas Megyei Egyéni és Csapatbajnokság ( 2 forduló, 2 * 4 
óra; 4 felnőtt versenyző fordulónkénti egyéni szektor 

eredménye számít bele)  
Lukácsházi Abért II. tó  

2017. június 11. vasárnap 
Karát - Vasi Vizeken Kupa ( 1 forduló, 4 óra, Versenyző, 

Hobbi kategória egyéni) 
Gersekarát, Sárvíz-tó  

2017. szeptember 10.  vasárnap 
Vasi Vizeken Kupa ( 1 forduló,  4 óra, Versenyző, Hobbi 

kategória egyéni) 
Ölbői Sporthorgásztó 

 
Az előzőekben megadott 5 fordulóból minimum 3 fordulón részt kell venni, hogy a versenysorozatban értékelve legyen a 

sporthorgász eredménye. A versenysorozaton bárki elindulhat, de az összesített értékelésbe kizárólag a Vas Megyei 
Horgász Szövetség tagszervezeteiben lévő tagoknak az eredmény számít bele. 

 

 
 

Helyszín és időpont változás jogát fenntartjuk. 
 



 
 

XI. ORSZÁGOS MŰLEGYEZŐ BAJNOKSÁG 
 I-II. FORDULÓ 

ÁLTALÁNOS NEVEZÉSI FELTÉTELEK: 

Az országos versenyszabályzat értelmében az egyéni és csapatbajnokságok nyílt, egyéni nevezéses 

versenyek, melyekre az a horgász jelentkezhet, aki magyar állampolgársággal és magyar 

lakcímkártyával, a MOHOSZ által meghatározott versenyengedéllyel (SIR-kártya) és horgászatra 

jogosító okmányokkal rendelkezik, a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó valamely horgászegyesület 

tagja, s ezt horgászigazolvánnyal, benne tagsági bélyeggel igazolja. A nevezett horgászversenyző a 

bajnokságon csak akkor indulhat, ha a regisztráció során bemutatja az érvényes versenyengedély 

kártyáját (SIR) és a horgászigazolványát, bármelyik igazolvány hiányában a versenyző nem indulhat a 

bajnokságon. 

A megadott nevezési határidők lejárta után és helyszíni nevezést az OVHB nem fogad el. Érvényes az a 

nevezés, melynek a postai bélyegzési dátuma, az e-mail kelte, a nevezési határidő lejárta előtti. 

A nevezéseket írásban kérjük megerősíteni, a MOHOSZ címére: 1124 Budapest, Korompai u. 17., 

vagy az ovhb@mohosz.hu e-mail címre küldött levélben, vagy a 06-1-248-2592-es faxszámra 

küldve. 

Az OVHB csak úgy tudja a nevezéseket elfogadni, ha az írásos nevezés tartalmazza a jelentkező SIR 

kártyájának számát! Az országos bajnokságok lebonyolítása az érvényben lévő országos 

versenyszabályzat szerint történik. 

A nevezési díjat minden verseny esetében a MOHOSZ címére (Bp. 1124 Korompai u. 17.) kell befizetni 

postai utalványon vagy átutalással a MOHOSZ-OVHB számlaszámára: OTP Bank: 11707024-22102320-

00000000. 

Számláról történő utalásnál a közleményben kérjük feltüntetni a befizető nevét és pontos címét és azt, 

hogy melyik versenyre adja le nevezését! A nevezési díj magába foglalja a szervezéssel, 

pályarendezéssel, díjazással kapcsolatos kiadásokat valamint a versenypályák igénybevételének 

költségeit, és a kötelező edzésnap, illetve versenynapok területi engedélyeinek árát. A további 

edzésnapokon a versenyzőknek kell gondoskodniuk a napijegyek megváltásáról. 

A vonatkozó szabályokról a verseny részletes programjáról és a SIR kártya kiváltásának rendjéről 

a nevezők a www.mohosz.hu weboldalon tájékozódhatnak! 

 

mailto:ovhb@mohosz.hu


 

 
 

XI. ORSZÁGOS MŰLEGYEZŐ BAJNOKSÁG 
 I-II. FORDULÓ TERVEZETT PROGRAMJA 

 
Időpontja:     2017. április 22. (szombat) 
 
A versenypálya helyszínei:     Lukácsháza -  Gyöngyös patak (folyóvízi) 
     Lukácsháza – Abért I. tó (tavi) 
 

 
2017. április 22 - versenynap (szombat) 
 
- Helyszín:   Lukácsháza – Gyöngyös patak 
7.00 -7.15   Találkozás a versenypályán /Abért-tó parkoló/ 

7.15-8.00    Hivatalos megnyitó, technikai értekezlet, sorsolás az I. halfogó fordulókra 

8.00 - 9.30   I. forduló Folyóvízi  Horgászat I. rész  
9.30 - 11.30   I. forduló Folyóvizi Horgászat II.rész (Mindenki egy rajthellyel előbbre megy) 
11.30-13.00       Értékelés, közös ebéd Lukácsházán 
13.00 -13.15  Technikai értekezlet, sorsolás az II. halfogó fordulókra 
 
- Helyszín:   Lukácsháza – Abért I. tó   
13.15 -13.30  Találkozás a versenypályákon  
13.30 -14.30   Felkészülés 
14.30.-17.30   II. forduló:  Tavi Horgászat  
17.30.-18.30  Értékelés 
18.30    Eredményhirdetés  
 
Szabályok:    Magyar Országos Horgász Szövetség Műlegyező Versenyszabályzata a mérvadó. 
    
Rendező:   Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége – Tel.: 06/94-506-835 
   E-mail: info@vasivizeken.hu; www.vasivizeken.hu 
 
Egyéb információk: 

 A versenyen indulók 2017. április 23 -án /vasárnap/ - halelvitel nélkül - díjmentesen horgászhatnak a 
versenypályákon. 

 A Vas Megyei Horgász Szövetség a két forduló között szombaton ebédre látja vendégül az 
indulókat. 

 
Közeli szállások: 
 

 BORDÓ HORDÓ FOGADÓ  9724 Lukácsháza, Kőszegi u. 30.  Tel.: 30/665-8852, 30/939-0783, 
94/505-158  E-mail: info@bordohordo.hu  - Web: www.bordohordo.hu 
 

 Bozsoki Pihenő- Magán szálláshely - 9727 Bozsok Rákóczi u. 43 Tel/Fax: 94/361-009 Mob.:30/264 
7683 - E-mail: kiss.rozalia@enternet.hu 

 
Sportszerű sikeres versenyzést kívánnak a szervezők 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.bordohordo.hu/


 

VASI VIZEKEN - KÉTHATÁR-TÓ KUPA 2017. 
 

 

Verseny helyszíne:  Kerkafalva, Kéthatár-tó 

Verseny ideje:   2017. május 1. (hétfő) 

Nevezési díj:    0 Ft    

Nevezési határidő:  2017. április 28. 10.00 óra,  vagy a helyszínen korlátozott 

számban. - A nevezéseket a fenti elérhetőségein, illetve  a 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line felületen lehet 

leadni.  

Kategóriák:    Hobbi egyéni  

 
Verseny menete:   A verseny egy 4 órás fordulóban kerül megrendezésre. 

 
8.00  Regisztráció   
8.15  Technikai értekezlet, megnyitó, sorsolás 
8.30 – 9.30 Helyek elfoglalása, felkészülési idő 

     9.20 - 9.30 Etetés 

9.30-13.30 Halfogás    

13.30-14.30  Mérlegelés  

14.30-15.00  Kiértékelés     

     15.00  Eredményhirdetés  
 
Szabályok: 

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 20 liter és csali 
maximum 2,5 liter használható. (max.: 1 liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-ös /0,125 l/ 
csalis edénybe  tűzőszúnyog, a giliszta mennyiség max. 0,5 liter) 

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2017.évre érvényes 
Szövetségi területi jeggyel. (Érvényes jegynek tekinthető a Szövetség által kiadott  Vas 
megyei komplett, a 3 tavas vasi, az időszaki vasi, a tavakra érvényes éves zalai, valamint a 
Szövetségi napi-heti területi jegyek) 

 A versenyen egyidejűleg 1 bot használható és legfeljebb 1 db egyágú horgot lehet 
alkalmazni a szereléken.  

 A  versenyen felnőtt és ifjúsági területi jeggyel rendelkező horgászok úszós és fenekes 
módszerrel egyaránt horgászhatnak. A gyermek területi engedéllyel rendelkező versenyzők 
kizárólag úszós módszerrel horgászhatnak.  

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A nevezett egyén, amely a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem 
érkezik meg, köteles a 06703399707-es telefonszámon értesíteni szervező bizottságot a 
távol maradás okáról.  

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata és a 
Szervező Bizottság állásfoglalása az irányadó. 

 

 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 
 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm


 
VASI VIZEKEN ABÉRT-TÓ KUPA 2017. 

 

Verseny helyszíne:  Lukácsházi Abért II. tó  

(Várhatóan a Lukácsházi Abért I.tavon is kerül hobbi  

szektor kijelölésre létszám függvényében.) 

Verseny ideje:   2017. május  14. (vasárnap) 

Nevezési díj:    0 Ft    

Nevezési határidő:       2017. május 12. 10.00 óra,  vagy a helyszínen korlátozott számban. – a nevezéseket 

a fenti elérhetőségein, illetve  a http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line 

felületen lehet leadni. Gépjármű behajtási engedély rendszám megadásával 

igényelhető nevezéskor a verseny idejére. 

Kategóriák:   Hobbi egyéni, versenyző egyéni 

Verseny menete:  A verseny egy 4 órás fordulóban kerül megrendezésre. 

6.30 – 6.45   Regisztráció 

6.45 – 7.15   Megnyitó, technikai értekezlet, sorsolás 

7.15 - 9.00   Helyek elfoglalása, felkészülési idő  

8.50 - 9.00    Etetés  

9.00-13.00   Halfogás   

13.00-14.00   Mérlegelés  

14.00-14.30    Kiértékelés    

14.30    Eredményhirdetés 
 

 

Szabályok: 

 A hobbi kategóriában indulókat a versenyzőtől külön szektorban helyezzük el és külön is értékeljük.   

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2017.évre érvényes Szövetségi területi 

jeggyel. Érvényes jegynek tekinthető a Szövetség által kiadott  Vas megyei komplett, a 3 tavas vasi, 

az időszaki vasi, az éves Abért tavi, a tavakra érvényes éves zalai, valamint a napi-heti területi jegyek) 

A MOHOSZ elvárásokkal összhangban érvényes versenyzői SIR kártya kizárólag versenyzői 

kategóriában szükséges. 

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 20 liter és csali maximum 2,5 

liter használható. (max.: 1 liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-ös /0,125 l/ csalis edénybe  

tűzőszúnyog, a giliszta mennyiség max. 0,5 liter) 

 A versenyen egyidejűleg 1 bot használható és legfeljebb 1 db egyágú horgot lehet alkalmazni a 

szereléken.  

 Versenyző kategóriában kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni. 

 A hobbi kategóriában a versenyen felnőtt és ifjúsági területi jeggyel rendelkező horgászok úszós és 

fenekes módszerrel egyaránt horgászhatnak. A gyermek területi engedéllyel rendelkező versenyzők 

kizárólag úszós módszerrel horgászhatnak.  

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A nevezett egyén, amely a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg 

köteles a 06703399707-es telefonszámon értesíteni szervező bizottságot a távol maradás okáról.  

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata és a Szervező 

Bizottság állásfoglalása az irányadó. 
 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 
 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm


 

VAS MEGYEI EGYÉNI ÉS  CSAPATBAJNOKSÁG 2017. 

 
Verseny helyszíne:  Lukácsházi, Abért-tó 

Verseny ideje:   2017. május 20-21. (szombat, vasárnap) 

Nevezési határidő:  2017. május 15. 14.00 óráig. – a nevezéseket a fenti elérhetőségein, illetve  a 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line felületen lehet leadni. Gépjármű behajtási engedély 

rendszám megadásával igényelhető nevezéskor a verseny idejére. 

Nevezési díj:    0 Ft/csapat     

Verseny menete: A verseny kettő 4 órás fordulóban külön napon kerül lebonyolításra 

6.30 – 6.45   Regisztráció 

6.45 – 7.15   Megnyitó, technikai értekezlet, sorsolás 

7.15 - 9.00   Helyek elfoglalása, felkészülési idő  

8.50 - 9.00    Etetés  

9.00-13.00   Halfogás   

13.00-14.00   Mérlegelés  

14.00-14.30    Kiértékelés    

14.30    Eredményhirdetés 

Résztvevők: 

A Vas Megyei Horgász Szövetség tagegyesületeinek csapatai. Két tagegyesület is alakíthat egy közös csapatot.  A csapatok 

megnevezése kizárólag a tagegyesület(ek) nevével lehet azonos. (Szponzor cég neve kizárólag a SHE-k Vas Megyei Szövetsége 

előzetes írásos engedélye után helyezhető el a csapat név mellet.) Tagegyesületenként maximum 2 csapat indulhat. 

  

Csapatok összetétele :  

4 felnőtt, és 1 utánpótlás (U25) versenyző.  A felnőtt versenyző lehet bármilyen korú és nemű. Az utánpótláskorúaknál U25, aki 2016. 

december 31-én nem tölti be a 24. évét.  

 

Szabályok: 

 Vas Megyei Egyéni  Utánpótlás-és Felnőtt Bajnoka a Vas Megyei Csapatbajnokság két fordulójában elért összesített 

eredmények alapján kerül kihirdetésre. A Vas Megyei Csapatbajnokság egyes fordulóin elért egyéni szektor eredmények 

továbbra is külön-külön beleszámítanak a Vasi vizek legjobb sporthorgásza elnevezésű versenysorozat versenyzői 

kategóriájába. 

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2017.évre érvényes Szövetségi területi jeggyel. Érvényes 

jegynek tekinthető a Szövetség által kiadott  Vas megyei komplett, a 3 tavas vasi, az időszaki vasi, az éves Abért tavi, az 

tavakra érvényes éves zalai, valamint a napi-heti területi jegyek) Érvényes SIR versenyző igazolvány az induláshoz nem 

szükséges.  

 A versenyen versenyzőknek egyidejűleg 1 bot használható és legfeljebb 1 db egyágú horgot lehet alkalmazni a szereléken, 

valamint kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni.  

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 20 liter és csali maximum 2,5 liter használható. (max.: 1 

liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-ös /0,125 l/ csalis edénybe  tűzőszúnyog, a giliszta mennyiség max. 0,5 liter) 

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A nevezett csapat, mely a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg köteles a 06703399707-es 

telefonszámon értesíteni a szervező bizottságot a távol maradás okáról.  

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata és a Szervező Bizottság állásfoglalása 

az irányadó. 

 

Díjazás:  

1-3 helyezett csapat minden tagja emléktárgyban részesül. A Megyei Csapatbajnokság győztes csapata a vándorkupa és az 

emléktárgyak mellett egy nevezési jogosultságot is nyer a 2018. évi Klubcsapatok Országos Bajnokságra. ( A Klubcsapat OB. nevezési 

díjának átvállalásán felül további támogatásokra nem terjed ki a díjazás. Amennyiben az első helyezett csapat lemond az indulás 

jogáról, akkor második csapat is élhet a lehetőséggel.) Továbbá a 2017.évi megyei csapatbajnokságon induló csapatok egyesületei 

az alábbi támogatásban részesülnek, melyet az egyesület horgászverseny szervezésére fordíthat 2017. június 01 – 2017. november 15. 

között. 

 helyezett: 35.000 Ft 

 helyezett: 30.000 Ft 

 helyezett: 25.000 Ft 

 Minden további helyezést elérő csapat 20.000 Ft. 

 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

 

 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm


 
 

 

Megyei Csapatbajnokság 2017. 

 

Nevezési lap 

 

 

Egyesület neve:……………………………………………… 

 

 

Csapatkapitány:…………………………………………… 

 

 

Felnőttek: 

 

Felnőtt versenyző 1: .…………………………… -  Rendszám:……………………… 

 

Felnőtt versenyző 2: .…………………………… -  Rendszám:……………………… 

 

Felnőtt versenyző 3: .…………………………… -  Rendszám:……………………… 

 

Felnőtt versenyző 4: .…………………………… -  Rendszám:……………………… 

 

Utánpótlás versenyző:  

 

Név:.……………………………....   Szül.dátum:................................................. 

 

Rendszám:……………………… 

 

 

 

 

 

Dátum:__________________ 

 

 

 

 

…………………….  P.H. 

        egyesület képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VASI VIZEKEN - KARÁT KUPA 2017. 
 

Verseny helyszíne:  Gersekarát, Sárvíz-tó 

Verseny ideje:   2017. június 11.  (vasárnap) 

Nevezési díj:    0 Ft    

Nevezési határidő:       2017. június 09. 10.00 óra,  vagy a helyszínen korlátozott számban. – a nevezéseket 

a fenti elérhetőségein, illetve  a http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line 

felületen lehet leadni.  

Kategóriák:   Hobbi egyéni, versenyző egyéni 

Verseny menete:  A verseny egy 4 órás fordulóban kerül megrendezésre. 

6.30 – 6.45   Regisztráció 

6.45 – 7.15   Megnyitó, technikai értekezlet, sorsolás 

7.15 - 9.00   Helyek elfoglalása, felkészülési idő  

8.50 - 9.00    Etetés  

9.00-13.00   Halfogás  

13.00-14.00   Mérlegelés  

14.00-14.30    Kiértékelés    

14.30    Eredményhirdetés 

 

Szabályok: 

 A hobbi kategóriában indulókat a versenyzőtől külön szektorban helyezzük el és külön is értékeljük.   

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2017.évre érvényes Szövetségi területi 

jeggyel. Érvényes jegynek tekinthető a Szövetség által kiadott  Vas megyei komplett, a 3 tavas vasi, 

az időszaki vasi, az éves Abért tavi, a tavakra érvényes éves zalai, valamint a napi-heti területi jegyek) 

A MOHOSZ elvárásokkal összhangban érvényes versenyzői SIR kártya kizárólag versenyzői 

kategóriában szükséges. 

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 20 liter és csali maximum 2,5 

liter használható. (max.: 1 liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-ös /0,125 l/ csalis edénybe  

tűzőszúnyog, a giliszta mennyiség max. 0,5 liter) 

 A versenyen egyidejűleg 1 bot használható és legfeljebb 1 db egyágú horgot lehet alkalmazni a 

szereléken.  

 Versenyző kategóriában kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni. 

 A hobbi kategóriában a versenyen felnőtt és ifjúsági területi jeggyel rendelkező horgászok úszós és 

fenekes módszerrel egyaránt horgászhatnak. A gyermek területi engedéllyel rendelkező versenyzők 

kizárólag úszós módszerrel horgászhatnak.  

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A nevezett egyén, amely a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg 

köteles a 06703399707-es telefonszámon értesíteni szervező bizottságot a távol maradás okáról.  

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata és a Szervező 

Bizottság állásfoglalása az irányadó. 

 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm


 
 

 

 

KEDVEZŐ SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK A GERSEKARÁTI SÁRVÍZ-TÓ KÖZELÉBEN 

 

Gersekarát: 

 

Karát Szabadidőpark 

Tel: : +36-70-381-83-88 

Megjegyzés: 6 db 4 ágyas szoba, sátor és lakókocsi helyek  

 

Karát-Lak Vendégház 

9813 Gersekarát, Petőfi u. 7. 

Karátföldi Józsefné 

Tel.: 06-94-373-494 

Mobil.: 0630-561-0217 

http://www.karatlak.extra.hu 

Megjegyzés: 1 db 3 ágyas szoba, 1 db 4 ágyas szoba 

 

Herczeg Gyula falusi vendégváró 

Gersekarát, Dózsa u. 68. 

Tel.: 0630-608-1570; 0670-313.9614 

 

Guba Panzió 

9813 Gersekarát, Petőfi u. 27.  

Tel: 06-30/ 851 30 28 

Megjegyzés: 3 db szoba 

 

Vadvirág Vendégház 

Gaál László 

9813 Gersekarát, Dózsa u. 26. 

Tel.: 06/70-528-1400 

www.vadviragvendeghaz.atw.hu 

Megjegyzés: 2 db 3 ágyas szoba  

 

Falusi Vendégfogadó 

Csarankó Józsefné 

9813 Gersekarát, Dózsa u. 58. 

Tel.: 0630-491-8584 

Megjegyzés: 3 db 2 ágyas szoba  

   

Winchester Vendégház  

Telefon:  06-94-414570 

Fax:  06-94-412902 

Mobil:  06-30-6006626, 06-20-5855775 

E-mail:  winch@t-online.hu 

http://www.winchester-vendeghaz.hu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karatlak.extra.hu/
http://www.vadviragvendeghaz.atw.hu/
mailto:winch@t-online.hu
http://www.winchester-vendeghaz.hu/index.php


 

VASI VIZEKEN – VADÁSA TÓ KUPA 2017. 
 

Verseny helyszíne:  Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 

Verseny ideje:   2017. június 17. (szombat) 

Nevezési díj:    0 Ft    

Nevezési határidő:  2017. június 16. 10.00 óra,  vagy a helyszínen korlátozott 

számban. - A nevezéseket a fenti elérhetőségein, illetve  a 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line felületen lehet 

leadni.  

Kategóriák:    Hobbi egyéni  

Verseny menete:   A verseny egy 4 órás fordulóban kerül megrendezésre. 
 

6.30 – 6.45   Regisztráció 

6.45 – 7.15   Megnyitó, technikai értekezlet, sorsolás 

7.15 - 9.00   Helyek elfoglalása, felkészülési idő  

8.50 - 9.00    Etetés  

9.00-13.00   Halfogás  

13.00-14.00   Mérlegelés  

14.00-14.30    Kiértékelés    

14.30    Eredményhirdetés 

 
Szabályok: 

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 20 liter és csali 
maximum 2,5 liter használható. (max.: 1 liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-ös /0,125 l/ 
csalis edénybe  tűzőszúnyog, a giliszta mennyiség max. 0,5 liter) 

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2017.évre érvényes 
Szövetségi területi jeggyel. (Érvényes jegynek tekinthető a Szövetség által kiadott  Vas 
megyei komplett, a 3 tavas vasi, az időszaki vasi, a tavakra érvényes éves zalai, valamint a 
Szövetségi napi-heti területi jegyek) 

 A versenyen egyidejűleg 1 bot használható és legfeljebb 1 db egyágú horgot lehet 
alkalmazni a szereléken.  

 A  versenyen felnőtt és ifjúsági területi jeggyel rendelkező horgászok úszós és fenekes 
módszerrel egyaránt horgászhatnak. A gyermek területi engedéllyel rendelkező versenyzők 
kizárólag úszós módszerrel horgászhatnak.  

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A nevezett egyén, amely a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem 
érkezik meg, köteles a 06703399707-es telefonszámon értesíteni szervező bizottságot a 
távol maradás okáról.  

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata és a 
Szervező Bizottság állásfoglalása az irányadó. 

 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 
 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm


 

 
 

IV. Pinka-völgyi Halas Nap  

Barátságos horgászverseny 
 

Verseny ideje:            2017. augusztus 19. (szombat) 
 

Verseny helyszínei:    

 Vaskeresztesi Pinka-holtágon (Felnőtt hobbi kategória) 

 Vaskeresztesi Önkormányzati-tó (Felnőtt versenyző kategória) 

 Alpesi Horgász-tó (Ifjúsági kategória) 

 
Nevezési határidő:    2017. aug. 17. 10.00 óra,  vagy a helyszínen korlátozott számban. - A nevezéseket a 
   fenti  elérhetőségein, illetve  a http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line 
   felületen lehet leadni.  
. 
Nevezési díj:                0 Ft   
 
Verseny menete:  A verseny egy 4  órás fordulóban kerül megrendezésre! 

 
6.45   Regisztráció  - az Alpesi Fogadó és Borházban. 
7.00   Technikai értekezlet, megnyitó, sorsolás 
7.30 -  9.00  Helyek elfoglalása, felkészülési idő 

  8.50 -  9.00  Etetés 
 9.00 - 13.00  Halfogás    
 13.00-14.00   Mérlegelés  

   13.30 – 14.45   Ebéd (halászlé) – Alpesi Fogadó és Borházban   
15.00   Eredményhirdetés  

 
Szabályok: 

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 20 liter és csali 
maximum 2,5 liter használható. (max.: 1 liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-ös /0,125 l/ 
csalis edénybe  tűzőszúnyog, a giliszta mennyiség max. 0,5 liter)) 

 A versenyt megelőzően a Vaskeresztesi Pinka – holtágba pontytelepítés lesz!  

 Helyszínenként az indulókat külön szektorban értékeljük!  

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2017.évre érvényes állami 
horgászjeggyel. Gyűrűs haltartó szák használata kötelező! 

 A versenyen egyidejűleg 1 bot használható és legfeljebb 1 db egyágú horgot lehet 
alkalmazni a szereléken.  

 A  versenyen felnőtt és ifjúsági területi jeggyel rendelkező horgászok úszós és fenekes 
módszerrel egyaránt horgászhatnak. A gyermek területi engedéllyel rendelkező versenyzők 
kizárólag úszós módszerrel horgászhatnak.  

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A nevezett egyén, amely a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem 
érkezik meg, köteles a 06703399707-es telefonszámon értesíteni szervező bizottságot a 
távol maradás okáról.  

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata és a 
Szervező Bizottság állásfoglalása az irányadó.. 
 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 
 

 
 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm


 

IV. Pinka-völgyi Halas Nap  
 

Halételkészítő versenykiírás 
 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége sok szeretettel várja a - 

magyar halakból készülő - halétel /halászlé, sült hal…stb./ készítő versenyre 

csapatok, baráti társaságok jelentkezését. 

 

Verseny helyszíne:  Alpesi Fogadó és Borház  melletti füves terület.  

 

A nevezők részére biztosítunk: 

 2 db pontyot,   

 1 kg kenyeret,  

 15 db műanyag tányért + kanalat, 

 1 sörpad garnitúra (egy asztal és két pad) használatát, 

 igény esetén tűzifát. 

 

A többi kellékről (edények, fűszerek, egyéb halak stb.) a csapatoknak kell gondoskodniuk. 

Javasoljuk napernyő, pavilon használatát a nyári nagy meleg elleni védekezés 

érdekében. 

 

Tervezett program:  

8.30 óra – Regisztráció az Alpesi Fogadó és Borházban 

9.00 óra – 13.00 óra Halételkészítő verseny 

13.15 óra – A halételek feltálalása, zsűrizés  

15.00 óra – Eredményhirdetés 

 

Nevezés díjmenetes! A nevezéseket a Szövetség  fenti elérhetőségein, illetve  a 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line felületen lehet leadni. 

 

Nevezési határidő: 2017. augusztus 14. 

 

A versenyre benevezett csapatoknak vállalni kell, hogy min. 10 fő érdeklődőnek 

kóstolót biztosítanak az általuk készített halételből. 

 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a csapatok az elszenvedett bárminemű 

sérülés következtében felelősségre vonási ill. kártérítési igénnyel nem élhetnek a rendező 

szervvel szemben. 

 

Díjazás: 1-3 helyezést elért csapat emléktárgyban, oklevélben részesül.  

 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

 
---- 

Változás jogát fenntartjuk! 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm


 

IV. Pinka-völgyi Halas Nap - 2017. augusztus 19. 
 

NEVEZÉSI LAP 
 

Halételkészítő verseny 
 

 
Csapat megnevezése:………………………………………………………………………………………… 
 
Csapatkapitány neve:………………………………………………………………..……........................ 
 
Lakcím:…………………………………………………………………………………………....................... 
 
Telefonszám:………………………………………………….....E-mail:................................................. 
 
Segítő, szurkoló csapatának előre várható létszáma:………………..fő 
 
Hogyan határozná meg az Ön által készített halétel jellegét? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Milyen készítési módszert használ? 

 

 saját gázzal főzök/sütök (Csak kereskedelemben vásárolt palack használata engedélyezett,     

      tartalék palack csak a gépkocsiban tárolható) 

  tűzifával főzök/sütök és a rendezőktől tűzifát igényelek. 
         
A főzőhelyek közelében egy gépkocsi parkolására van lehetőség.  

 

Egyéb közlendő: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy a nevezés feltételeit megismertem és tudomásul vettem. 

 

A versenyre nevezési díj nincs. 

Nevezési határidő: 2017. augusztus 14. 

Nevezéseket fenti elérhetőségekre várjuk! 

 
Dátum:2017  …………………………… 
 
 
 
 
 
 

                 ………………………………………………. 
    csapatvezető aláírása 

 



 
VASI VIZEKEN KUPA 2017. 

 

Verseny helyszíne:  Ölbői Bojlis-tó és a sporthorgász-tó 

Verseny ideje:   2017. szeptember 10. (vasárnap) 

Nevezési díj:    0 Ft    

Nevezési határidő:    2017. szept. 08. 10.00 óra. A versenyre kizárólag az nevezhet, aki részt vett 

2017.évi versenysorozatba tartozó versenyek közül legalább két fordulón! A 

nevezéseket a fenti elérhetőségein, illetve a 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line felületen lehet leadni.  

Kategóriák:   Hobbi egyéni, versenyző egyéni 

Verseny menete:  A verseny egy 4 órás fordulóban kerül megrendezésre. 

 

6.30 – 6.45 Regisztráció 

6.45 – 7.15 Megnyitó, technikai értekezlet, sorsolás 

7.15 - 9.00 Helyek elfoglalása, felkészülési idő  

8.50 - 9.00  Etetés  

9.00-13.00 Halfogás  

13.00-14.00 Mérlegelés  

14.00-14.30  Kiértékelés    

14.30  Eredményhirdetés 

Szabályok: 

 A hobbi kategóriában indulókat a versenyzőtől külön szektorban helyezzük el és külön is értékeljük.   

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2017.évre érvényes Szövetségi területi 

jeggyel (Az Ölbői-tóra napi jegy váltása nem szükséges a verseny idejére). Érvényes jegynek 

tekinthető a Szövetség által kiadott  Vas megyei komplett, a 3 tavas vasi, az időszaki vasi, az éves 

Abért tavi, a tavakra érvényes éves zalai, valamint a napi-heti területi jegyek) A MOHOSZ 

elvárásokkal összhangban érvényes versenyzői SIR kártya kizárólag versenyzői kategóriában 

szükséges. 

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 20 liter és csali maximum 2,5 

liter használható. (max.: 1 liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-ös /0,125 l/ csalis edénybe  

tűzőszúnyog, a giliszta mennyiség max. 0,5 liter) 

 A versenyen egyidejűleg 1 bot használható és legfeljebb 1 db egyágú horgot lehet alkalmazni a 

szereléken.  

 Versenyző kategóriában kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni. 

 A hobbi kategóriában a versenyen felnőtt és ifjúsági területi jeggyel rendelkező horgászok úszós és 

fenekes módszerrel egyaránt horgászhatnak. A gyermek területi engedéllyel rendelkező versenyzők 

kizárólag úszós módszerrel horgászhatnak.  

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A nevezett egyén, amely a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg 

köteles a 06703399707-es telefonszámon értesíteni szervező bizottságot a távol maradás okáról.  

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata és a Szervező 

Bizottság állásfoglalása az irányadó. 

 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm


 
VASI VIZEKEN – FEEDER KUPA 2017. 

 

Verseny helyszíne:  Lukácsházi Abért II. tó 

Verseny ideje:   2017. szeptember 17. (vasárnap) 

Nevezési díj:    0 Ft    

Nevezési határidő:     2017. szept. 15.  10.00 óra,  vagy a helyszínen korlátozott számban. – a nevezéseket a 

fenti elérhetőségein, illetve  a http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line 

felületen lehet leadni. Gépjármű behajtási engedély rendszám megadásával 

igényelhető nevezéskor a verseny idejére. 

Verseny menete:  A verseny egy 5 órás fordulóban kerül lebonyolításra. 

6:45        regisztráció  

7:15                        megnyitó, sorsolás 

7:30                        rajthelyek elfoglalása, felkészülés 

8:15                        csali ellenőrzésének megkezdése 

8:50                        etetés kezdete 

9:00                       verseny kezdete 

13:50                      jelzés az utolsó 5 percre 

14:00                      verseny vége 

15:30                      eredményhirdetés 

Szabályok: 

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 12 liter és csali maximum 2,5 liter 
használható. (max.: 0,5 liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-os /0,125 l/ csalis edénybe  tűzőszúnyog, 
giliszta mennyiség max. 0,5 liter)) Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű 
anyagokból kell állnia,  semmilyen fémes eredetű anyag, valamint bojli, paszta, vagy gyurma műcsali nem 
használható. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. 

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2017.évre érvényes Szövetségi területi 
jeggyel. Érvényes jegynek tekinthető a Szövetség által kiadott  Vas megyei komplett, a 3 tavas vasi, az 
időszaki vasi, az éves Abért tavi, a tavakra érvényes éves zalai, valamint a napi-heti területi jegyek)  

 A verseny ideje alatt - kivéve az előtte lévő etetési 10 percet -  etetni kizárólag feederkosárral szabad, a 
kézzel történő etetés valamint minden segédeszköz, csúzli, parittya, rakéta, horgászbot stb. használata 
egyaránt tilos. 

 A megengedett legnagyobb feederkosár mérete 7x5 cm. Olyan kosár, melynek bármely  paramétere 
meghaladja a megengedett maximumot, nem használható. Method szerelék használata engedélyezett. 

 A megengedett legnagyobb horogméret a 10-es. Ennél nagyobb horog semmilyen esetben sem 
használható, vitás esetben a versenyzőnek fel kell tudnia mutatni a használt horog gyári csomagolását, 
melyen a méret maximum 10-es lehet. 

 Horgászni csak feeder bottal lehet, azon bármilyen végszerelék engedélyezett amin egy darab egyágú 
horog lehet.  A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel 
horgászhat. Az előkészített botok akár meg is lehetnek csalizva, de halfogás esetén csak akkor dobhat be 
a másik bottal, ha a megfogott hal már a haltartóba került. 

 Tilos az úszózás, a pergetés, a műlegyek használata, az ólmozott úszó, kanalak, élő vagy élettelen 
csalihal, ikra használata. A horogra tűzött csalik csak feltűzve használhatók, tilos a csali ragasztása, 
egybeolvasztása. 

 A kapás jelzésére kizárólag a bot spicce szolgálhat, lengőspicc, oldalspicc, elektromos és bármilyen más 
kapásjelző használata szigorúan tilos! 

 A botok maximális hossza: 4,5 m  

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A nevezett egyén, amely a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg 
köteles a 06703399707-es telefonszámon értesíteni szervező bizottságot a távol maradás okáról.  

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a Szervező Bizottság állásfoglalása az irányadó. 
 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 
 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm

