
 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

XVII. Kamarai Családi Nap  

2019. 
 

Horgászverseny kiírás 
 

Helyszín: 7121 Szálka, Kistó hrsz.: 043/6 – Hal-Szálka Horgászegyesület 

Időpont: 2019.08.25., Vasárnap 
 

Szabályok: A verseny egy fordulós, minden kifogott hal mérlegelésre kerül, és egy gramm 

1 pontot ér. A versenyt az nyeri aki, grammra a legtöbb halat zsákmányolja. 

A versenyen úszós, vagy fenekező készséggel, egyszerre egy bottal, azon egy darab horoggal 

lehet horgászni, de tartalékként bármennyi rendelkezésre állhat.  

Mérlegelés a horgászhelyen történik a verseny befejeztével, nagyobb fogás esetén a 

versenybírók lemérik (Csernik József: +36-20/911-0656) a kifogott halat, amely felvezetésre 

kerül a versenyző adataihoz, majd ezt követően kerül visszahelyezésre a vízbe. 

A fogási esély növelése érdekében etetőanyag használata MEGENGEDETT! (Maximális 

mennyiség kb. 3 kg) 

A kifogott halak a verseny befejeztével, mérlegelés után visszahelyezésre kerülnek! 

Megjegyzés: Amennyiben az akasztás a verseny végét jelző sípszót / kürtszót megelőzően 

megtörtént, úgy a megszákolt hal beleszámolható a horgász által zsákmányolt össz. 

mennyiségbe. 

A versenyzőnek körültekintő módon, a lehetőségekhez képest kíméletesen kell a kifogott 

halakkal bánni! 

A kifogott halak egymásnak történő átadása TILOS!!!! Kizárást von maga 

után!(mindként versenyző kizárásra kerül) 

 

Kategóriák és díjazás: A verseny három kategóriában: férfi, női és gyermek/ifjúsági 

kategória kerül megrendezésre (14 év alatti tekinthető gyermeknek) 

Mindegyik kategória I-III. helyezettjei kerülnek díjazásra. 

 

Program:     7
30

-7
45

-ig regisztráció(nevezés) - Horgászháznál 

  7
45

-8
00

-ig sorsolás   

  8
00

-8
25

-ig horgászhelyek elfoglalása, felkészülés  

  8
25

-etetés 8
30

-tól verseny (mindkettőt dudaszó jelzi)  

8
30

-11
30

-ig verseny 

11
25 

kor 5 perc a verseny végéig jelzés (dudaszó) 

  11
30

—kor verseny vége jelzés, (dudaszó) mérlegelés (a versenybírók 

felkeresik a horgászhelyeket, s versenyzőnként külön-külön mérlegelnek) 

 

Eredményhirdetésre és a nyeremények átadására a rendezvény (Kamarai Családi 

Nap) végén, a közös eredményhirdetés során kerül sor. 

 

A versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a rendezőség az esetleges 

károkért felelősséget nem vállal! 

 

Részvételi feltétel az érvényes állami horgászjegy megléte, illetve gyűrűzött 

haltartószák használata! 
 

Szekszárd, 2019.07.12. 

Szervezők: 

Hal-Szálka Horgászegyesület, TMKIK 


