IX. MACONKA MAJÁLIS KUPA
Maconka Barátai ’22 Szuperkupa 2. forduló

Versenykiírás és versenyszabályzat
Egyéni verseny több horgászati módszer szerinti kategóriában és korosztályban
2022. május 7., szombat 8:00-14:00, gyermekek 8:00-13:00
A verseny helyszíne:
A Maconkai-víztározó és tórendszere, azon belül a Maconka Barátai Szuperkupa kiírás 2. fordulóra
meghatározott rendje szerint az 1. sz., gáti nemzetközi versenypálya (úszós, gyermek kategória) a 2. sz.,
déli versenypálya (method feeder kategória), valamint a 3. sz., előtározói versenypálya (feeder kategória).
A versenypálya kitűzése:
A versenyhorgászok a versenypályákon és azon belül a szektorokban a kitűzött rajthelyeken, egymástól
azonos távolságban, átlagosan 10-12 méterenként foglalnak helyet. A jelölő tábla a rajthely középpontjában
kerül elhelyezésre. E táblán a horgászhely a szektorok betűjével (A-L) és számmal (1-12) kerül jelölésre. Az
ifjúsági és női versenyzők a választott kategória felnőtt férfi versenyzői között foglalnak helyet, azaz nekik
külön szektor nem kerül biztosításra, viszont e kategóriák a jelen versenykiírás szerinti, megfelelő létszám
esetén külön is díjazásra kerülhetnek.
A verseny lebonyolítása:
5:15-6:15 Jelenléti regisztráció a halőrháznál
6:15 Nyilvános sorsolás a halőrház előtt a lezárt nevezési lista szerinti (időrendi) egyéni nevezési
sorrendben a regisztrált jelenlét alapján, kategóriák szerint 1) úszós 2) feeder 3) method feeder 4) gyermek
időrendben; a húzás valamennyi esetben a versenyző (vagy kívánságára a BSHE képviselője) által történik.
6:45 A helyek elfoglalásának megkezdése
Megjegyzés: Ha a sorsolás nem ér időben véget, akkor az 1 órás felkészülési idő biztosítása érdekében a
további időpontok a csúszás idejével automatikusan meghosszabbodnak.
7:30 Etetés megkezdése (egy hosszú dudaszó)
8:00-14:00 Verseny [gyermekek: 8:00-13:00] (kezdés: három dudaszó)
Az úszósok - ha ezt többségi igényként a kezdés előtt bejelentik - a felkészülési időt a versenyidő terhére
30 perccel meghosszabbíthatják, ez esetben 8:30-14:00 a számukra rendelkezésre álló versenyidő
14:00 Mérlegelés (lefújás: három dudaszó)
14:15-15:15 Ebéd az ebédet igénylők számára halőrháznál és a látványteraszon
16:00 Eredményhirdetés, díjátadás a halőrháznál (eredmények kifüggesztése: 15:45)
A verseny főbb szabályai:
1. A verseny a MOHOSZ 2022. évi országos általános versenyszabályzata alapján és a BSHE 2022. évi
Maconkai Horgászrendje figyelembevételével, az itt szabályozott eltérésekkel kerül megrendezésre. E
szabályzat valamennyi rendelkezése a versenyre kötelező, attól eltérni érvényesen nem lehet.
2. Horgászni négy fő kategóriában, azaz method feeder („nagyhalas”, rövid előkés technika), feeder
(„kishalas”, hosszú előkés technika) vagy úszós módszerrel, illetve gyermekhorgászként, minden
esetben 1 bottal és azon 1 horoggal lehet. A felnőtteknél és ifiknél a választott módszer szerinti
kategóriát a jelentkezési lapon meg kell jelölni, később abban változtatás már nem lehetséges! A
gyermekeknél tetszés szerint választható és a verseny közben is cserélhető az úszós, vagy a
tetszőleges feeder módszer.
3. A feeder módszerek keretében az orsóval ellátott, gyűrűzött botok maximális hossza 4,5 m lehet, a
picker botokkal történő horgászat is engedélyezett. A kapás jelzésére kizárólag a bot spicce szolgálhat,
lengőspicc, oldal spicc és elektromos kapásjelző használata nem engedélyezett.
4. Method feeder kategória szabályai: Klasszikus bordás kosár, töltögetős (flat) method kosár (gumizott
változat is), hibrid és pellet kosár használható. Csak a method-feeder technika használható, tehát az
etetőanyagot (vagy földet, pelletet, stb.) tartalmazó kosáron keresztül kell futnia a főzsinórnak, a
kosarat felül meg lehet ütköztetni. Kivételt képeznek a gumizott method kosarak, amelyek egy
kapocsban fixen is rögzíthetőek. Valamennyi szerelék esetében biztosítani kell azt, hogy elakadás,
szakadás esetén a kosár leváljon a szerelékről. A horogelőke hossza maximum 25 cm lehet. A
horogelőke etetőanyagba tömése megengedett.
5. Feeder kategória szabályai: "Open-end" (tehát alul-felül nyitott feeder kosár) és "block end" (azaz alul,
vagy akár alul-felül is zárt, ismert csontikosarak ilyenek) kosár használható. A kosár minimum tömege
15 g és annak hengeres formájúnak (kör vagy sokszög) kell lennie. Minden ettől eltérő formájú kosár
(csepp, lapos, method, bordás, stb…) használata tilos. A feeder kosár a főzsinórra csak oldalról
rögzíthető. A feeder kosárnak vagy az azt rögzítő bármilyen eszköznek a főzsinór teljes hosszában
szabadon kell csúsznia, semmilyen fix szerelék, vagy egy adott korlátozó pontig csúszó, vagy a
csúszásban akadályozott, illetve lassított szerelék sem használható, azonban a dobások során történő
zsinórszakadást kiküszöbölő dobóelőke beiktatása megengedett. Az üres kosárral történő horgászat
engedélyezett. Tilos az oldalt szerelt előke használata. A horogelőke minimális hossza 50 cm és ez a
hossz a zsinórhoz hajtott kosár aljától mérendő. A horogelőke kosáron történő átfűzése, ahhoz való
csomózása, vagy etetőanyagba tömése semmilyen módon nem megengedett.
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Egy szektorba az azonos kategóriába jelentkező versenyzők kerülnek. A szektorok versenypálya
szerinti elhelyezése a Szuperkupa kiírásban, pontos kitűzése a mindenkori vízállás és létszám
függvényében a versenytérkép közzétételekor (legalább 3 nappal a verseny előtt) történik és a
www.maconka.hu weblapon az „Eseménynaptár” rovat aktuális versenybejegyzésénél kiközlésre kerül.
A sorsolási sorrendet az érvényes nevezések idősorrendjében összeállított, majd a helyszíni
regisztrációval kontrollált rajtlista sorrendje határozza meg. A versenyt megelőző személyi sorsolás egy
húzással a választott módszer szerinti szektorba és azon belül közvetlenül a konkrét helyre történik.
Irányított személyi sorsolás nincs. A sorsolásra a BSHE képviselői segítségével nyilvánosan kerül sor a
halőrház előtt. Először az úszósokat sorsolják - a sorsolást követően el is indulhatnak a pályára -, majd
a feeder kategória - a sorsolást követően szintén el is indulhatnak a pályára -, ezt követően a method
feeder kategória következik. Aki a felnőtteknél a regisztrációt a regisztrációs idő végéig (6:15) nem
teljesíti, annak – esetleges későbbi, bejelentett megérkezésétől függetlenül – a BSHE képviselője
sorsol helyet, elkerülendő a késők kiírás szerinti szélső, kivett helyekre való quasi kedvezményezését.
A sorsolás a gyermekek kategóriájával zárul.
Egy felnőtt szektor a tényleges létszámtól függően versenyenként lehetőleg azonos (szektoron belül +/1 fő eltérés melletti) létszámmal, átlagosan 9-12 főre kerül kijelölésre. Az adott kategóriák szektorok
szerinti kisorsolása és a ténylegesen megjelenő létszám függvényében a fennmaradó üres helyek
száma szerint a sorsolás előtt a BSHE az abszolút szélső helyeket veszi ki, majd szükség esetén
váltakozva következnek a további szektoros szélső helyek. A szektor első egy pontot kap, a második
kettőt és így tovább. A fő kategóriákon (method feeder, feeder, úszós) belüli eltérő létszámú szektorok
kijelölése esetében a pontozásnál a nagyobb számú szektorban mérlegeltető, utolsó helyen végzett
versenyző a kisebb létszámú szektor utolsó helyének megfelelő pontot kapja (pontkiegyenlítés).
Holtverseny esetén a személyi pontozás az adott szektoron belül pontátlag szerint történik. Az, aki nem
mérlegeltet, a versenyen a kategóriája egészre kerekített átlagos szektor létszáma+2 pontot kap. Az,
aki nevezett, de nem jelent meg, annak az adott forduló kiesik, de ez már az összetett eredménynél
számára nem lehet kieső eredmény.
Az etetés mennyiségében, az etetőanyag összetevőiben nincs korlátozás, kivétel az élőanyag
mennyisége, amely tetszőleges összetételben 2 liternél több nem lehet.
Szilikon csalik, gumi csaliimitációk használata tilos.
Az alapozó etetés időszakában, illetve a verseny alatt a 3. pont szerinti horgászbottal történő dobással
(etetőkosár tartalmaként) bejutatott-, valamint a kézi csúzlis etetés és a gombócolás engedélyezett. Az
alapozó etetés kezdetét egy hosszú dudaszó jelzi. Jelölésre és etetésre marker alkalmazása, valamint
etetésre más típusú bot használata, bottal bejuttatható etetőrakéta (spomb), állványos parittya,
valamint a dobócső használata egyaránt NEM engedélyezett.
A BSHE Maconkai Horgászrendje 125. pontja szerinti halbölcső és nagyméretű merítőszák
készenlétben tartása és használata kizárólag a method feeder kategóriában és az 1. sz. gáti
nemzetközi versenypályán kötelező. Ha a horgász az előírton kívül kisebb, sűrű szövésű
(verseny)szákot is készenlétben tart, akkor azzal a fogott, 2 kg alatti súlyú halat kivételként ezen
esetben is megmerítheti. A BSHE a feeder, az úszós és a gyermek kategóriában közös és kötelező
használatra szektoronként 1 db nagyméretű szákot és 1 db halbölcsőt a helyszínen biztosít. A további,
szákok biztosítása a versenyzők feladata. A szákolást csak a versenyző és csak a partról végezheti,
továbbá külső segítség nélkül (kivétel a becslés szerint 20 kg-ot meghaladó harcsák és tokhalak).
Általános kivétel a gyermekek kategóriája, ahol a kísérő a szákolásban segíthet.
A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartóként legalább 40 cm
átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és legalább 2,0 méter hosszú, aprólyukú
(varsa) szákot (micromesh), illetve minden tokféle és 5 kg-on felüli hal esetén a BSHE Maconkai
Horgászrendjében meghatározott méretű és kialakítású pontyzsákot kell használniuk. A haltartót a
lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni.
A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos a szándékos ún. rázás.
Halfogás után a versenyző kizárólag akkor dobhat be újra ugyanazzal a bottal, vagy másik bottal, ha a
kifogott hal már a tartószákba, pontyzsákba került.
A balint és a sügérféléket azonnal vissza kell engedni, e halak nem számítanak bele az eredménybe.
A törpeharcsákat külön szákban kell gyűjteni (szák helyett vízzel teli vödör is használható), azok a
BSHE által a verseny végén minden esetben elszállításra kerülnek.
Mérlegelésre csak élő hal kerülhet. A fogott tokféléket és minden 5 kg-on felüli egyéb halat a
versenybíróknak soron kívül jelenteni és azt kötelező részmérésként mérlegeltetni kell. Ha egy
versenyzőnél a becslése alapján egy szákban 15 kg-ot elérő betárolt hal van, köteles részmérlegelést
kérni. Ha ezt nem tette meg és a mérlegelésnél egy haltartóban 15 kg-nál nagyobb mennyiségű hal
található, a 15 kg feletti mennyiség az eredményből levonásra kerül. Ha a végső mérlegelésnél
kötelező részmérésre bejelentendő hal került beazonosításra, az az eredményből szintén levonásra
kerül, kivétel, ha a versenyző vagy a versenybíró nem bizonyítja a bejelentést (azonosítható nem
fogadott hívás a megadott, +36 30 229 5177 halőri telefonszámra), illetve, ha a hal a verseny végét
megelőző 30 percben került kifogásra.
·/·

-318. Az indokolatlan (több horgászhelyet tartósan érintő) fárasztást, illetve az észlelt egyéb
szabálytalanságokat a versenybíróknak soron kívül jelenteni kell, az esetleges (a versenysorozat
szabályainál meghatározott) szankciókról a versenybíróság esetileg dönt.
19. A lefújás (hármas dudaszó) előtt megakasztott, de az addig még ki nem fárasztott hal 15 percen belüli
sikeres szákolás esetén az eredménybe még beszámít!
20. A mérlegelés a verseny végén, valamint a 17. pont szerinti-, illetve szükség esetén a versenybírók által
előírt, 15 kg-ot várhatóan meghaladó tárolt halmennyiség miatti részmérlegeléssel az összsúly
megállapításával történik, ezt követően a tárolt halak - a törpeharcsák kivételével - haladéktalanul
visszaengedésre kerülnek.
21. A verseny végeredménye szempontjából az abszolút sorrendről pontegyenlőség esetén a nagyobb
összsúly, ezt követően pedig a nagyobb fogott hal dönt.
22. A versenyző köteles aktívan, a versenybírók és mérlegelők utasításai szerint eljárva közreműködni a
mérlegelésben, a fotózásban és a rekordhalak regisztrációjában, továbbá a zsákmány kíméletes
visszaengedésében.
23. A versenyző köteles rajthelyén a szemetet, hulladékot (ideértve az esetleges csikkeket, szotyolamaghéjakat is) összegyűjteni és a legközelebbi kukához, szeméttárolóhoz elszállítani és abban
elhelyezni. Damilt csak lezárt zacskóban lehet a kukába tenni, a maradék – elszállítani nem kívánt –
csalit, etetőanyagot lezárt zacskóban a halőrháznál kell leadni, mert az a vadállatok tevékenysége miatt
a vízparton kihelyezett szeméttárolókban nem helyezhető el.
24. A verseny teljes időtartama alatt a rajthelyen történő szeszesital-fogyasztás, dohányzás, szotyolázás
nem megengedett.
Nevezés:
A részvétel feltétele a teljesített horgász regisztráció és a 2022. évre érvényes összevont magyar állami
horgászokmány (EÁH). Turista állami horgászjeggyel a versenyzés nem lehetséges. Az igazolt
horgászszervezeti tagsági előzményekkel rendelkező magyar felnőtt és ifjúsági horgászoknak, valamint a
gyermekeknek és a külföldieknek a horgászokmány a helyszínen külön térítés mellett előzetesen is
kiváltható. E versenysorozat szempontjából ifjúsági horgász az, aki 2022.12.31-ig a 18. életévét még nem
tölti be, gyermeknek pedig az minősül, aki 2022.12.31-ig a 14. életévét még nem tölti be, de legalább már 5
éves. A versenynapon a helyszíni nevezés NEM fogadható el. A jelentkezési lap beküldési határideje
2022.05.02. 20:00 óra, a nevezési díj teljesítési határideje 2022.05.03. 16:00 óra. A jelentkezési lap
leadható a halőrházban is. A nevezés elfogadása a jelentkezési lap teljes kitöltése esetén még NEM
automatikus, mert a versenypálya rendelkezésre álló kapacitásának eléréséig kizárólag a nevezési díjak
beérkezésének idősorrendje dönt. A nevezés regisztrálásáról a hivatalos visszaigazolás a nevezési lapon
feltüntetett e-mailben (ha ilyen elérhetőség nincs, akkor a versenyzőnek kell érdeklődnie a halőri
telefonszámon) legkésőbb 2022.05.03-án 22:00-ig megtörténik, majd az elfogadás visszaigazolása
folyamatosan nyomon követhető az „Eseménynaptár” rovat név szerinti, aktuális nevezési listájában az
aktuális Szuperkupa-forduló szerinti versenybejegyzésnél.
Részvételi díj és igazolás:
A bruttó részvételi díj (amely tartalmazza a sportjegyet, valamint a versenypályára történő behajtás díját):
• felnőtteknek: étkezés nélkül 6300 Ft, étkezéssel 8300 Ft
• hölgyeknek, ifiknek: étkezés nélkül 4600 Ft, étkezéssel 6600 Ft
• gyermekeknek: maconkai éves területi horgászjeggyel rendelkezőknek étkezés nélkül ingyenes,
étkezéssel 1000 Ft; másoknak 1300 Ft (éves maconkai gyermekjegy kerül kiadásra), étkezéssel
2300 Ft
• pótebéd: 2000 Ft
Figyelem! A Maconka Barátai Szuperkupa-sorozat külön megjelentetett kiírása szerint a teljes sorozatra
egyszerre nevezők számára 1 részvételi alkalom ingyenes!
A részvételi díjat, illetve opcionális választás esetén a részvételi díjat és az étkezés, valamint a pótebéd
árát egyösszegben, banki átutalással, 2022.03.28-án 16:00 óráig kell a BSHE OTP Nyrt.-nál vezetett
11741055-20005162-00000000 számú bankszámlaszámára megfizetni.
A verseny a MOHOSZ Országos Versenynaptárában szerepel. A részvétel a szervező által közvetlenül a
MOHOSZ felé és csak akkor kerül a BSHE által igazolásra, ha a versenyző a teljes versenyen és így a
mérlegelésen és az eredményhirdetésen is részt vett.

·/·

-4Díjazás:
A legjobbak az alábbi felsorolás szerint értékes, gravírfelirattal ellátott egyedi kupát vagy trófeát kapnak. A
BSHE fenntartja a jogot különdíjként további kupák, oklevelek, tárgyjutalmak kiadására is, illetve ilyen
felajánlásokat köszönettel el is fogad.
Kupával kerül díjazásra:
• (24 főt elérő nevezési létszámnál) az adott fő kategória szektorgyőztesei (I-III. helyezett),
• (18 főt elérő nevezési létszámnál) az adott fő kategória szektorgyőztesei (I-II. helyezett),
• (12 főt elérő nevezési létszámnál) az adott fő kategória győztesei (I. helyezett),
• (9 főt elérő nevezési létszámnál) a gyermek kategória I-III. helyezettje,
• (4 főt elérő nevezési létszámnál) a gyermek, az ifjúsági, illetve a női kategória I. helyezettje.
Halas trófeával kerül díjazásra:
• a legnagyobb halat fogó versenyző.
Horgászos trófeával kerül díjazásra (4 főt elérő nevezési létszámnál):
• a legjobb külföldi versenyző.
Ingyenes részvétellel (kategória szerinti részvételi díj, étkezés nélkül) kerül elismerésre:
• a mérlegelésen és az eredményhirdetésen egyaránt résztvevő versenyzők közül 1 személy,
sorsolás útján
Tárgyjutalommal kerül elismerésre:
• a mérlegelésen és az eredményhirdetésen egyaránt résztvevő versenyzők közül legalább 1
személy sorsolás útján legalább 3000 Ft értékű tárgyjutalmat nyer.
Ha egy versenyző a női és ifi kategóriában versenyző a method feeder, a feeder, vagy az úszós
kategóriában is kupával díjazott, akkor – a BSHE kivételes méltányossági döntésének esetét ide nem értve
– az "egy teljesítmény egy elismerés" elve okán a kupák közül választania kell. Valamennyi díj és elismerés
kiadásának feltétele a verseny teljesítése, továbbá a mérlegelésen és a díjkiosztón történő személyes
megjelenés!
Családtagok, kísérők lehetőségei és tiltott tevékenységei:
A verseny ideje alatt a nem horgászó családtagok és gyermekek a rajthelyeken (egyeztetett módon, a
horgászati tevékenységet nem segítve) jelen lehetnek, de természetesen nem zavarhatják a versenyzőket.
Ezen túl lehetőségük van a tórendszer gyalogos, vagy kerékpáros bejárására, a helyi büfé, street food és
kapcsolódóan a látványterasz szolgáltatásainak térítéssel történő igénybevételére, továbbá a külön
meghirdetett lehetőség (előzetesen, vagy a regisztráció lezárásakor a helyszínen, rendelkezésre álló
ételmennyiség esetén) esetén 2000 Ft/ adag térítés mellett pótebéd jogcímen helyszíni versenyzői, kísérői
étkeztetés igénybevételére. A helyszíni pótebéd-igénylés határideje a jelenléti regisztráció befejezése.
A gyermekeknél a segítők csak a szerelékek összeállításában, a csalizásban és a szákolásban vehetnek
részt, így a beetetésben, a bedobásban, a bevágásban, valamint a hal fárasztásában NEM!
Mindenkinek sportszerű versenyzést és jó szórakozást kívánunk!
Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület
Bátonyterenye, 2022. április 10.
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