XIX. ORSZÁGOS RENDŐR
ÉS
XIII. RENDÉSZETI
MEGHÍVÁSOS
HORGÁSZVERSENY

BÁTONYTERENYE – MACONKA
2022. JÚNIUS 10.

VERSENYKIÍRÁS
XIX. Országos Rendőr és XIII. Rendészeti
Meghívásos Horgászverseny
(Nógrád megyei társszervek részére)
(zárt, csapatverseny, Szabad stílusú)

-

Versenyszám:

- Helyszín:

Sporthorgászat (3 fős csapatverseny)
Csapatszám: 40 db
Maconkai-víztározó
Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület
vize: a Maconkai-víztározó 1. sz. gáti nemzetközi versenypályája,
2. sz. déli versenypályája, és a 3. sz. előtározói versenypálya.
A tó körül a verseny ideje alatt ingyenes a parkolás.

-

A nevezés feltétele:

érvényes állami horgászjegy (régi okmány
birtokában ún. alaptagság a helyszínen is váltható)

-

Időpont:
Nevezési díj:
Utazás:
Találkozás:

2022. június 10. (péntek) 07.00 óra
4700 Ft/fő (kedvezményes napijegy és ebéd ára)
egyénileg
a halőrháznál (Bátonyterenye, Ózdi út 220.)

-

Jelentkezés:

A beérkezés sorrendjében az első 40 csapat jelentkezését áll
módunkban elfogadni, amelyet írásban (mellékelt nevezési lapon)
Torják Tibor főügyintéző részére (Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Salgótarján, Rákóczi út
40.) torjakt@nograd.police.hu elektronikus címre kérjük eljuttatni.
Egy szerv maximum 2 csapattal nevezhet!

A nevezési díjat a korábbiakhoz hasonlóan a helyszínen a regisztráció alkalmával kell befizetni! A
számlaigényeket a nevezési lap nyomtatványon kérjük előre jelezni, amelyek majd a verseny ideje
alatt el is készülnek.
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Részletes program:
- 06.15-ig
- 06.15-07.00
- 07.00-07.15
- 07.15-07.45
- 07.45-08.45
- 08.45
- 09.00-15.00
- 15.00-17.00
- 17.30

gyülekező
regisztráció
megnyitó
versenyszabályok ismertetése, sorsolás,
versenypálya elfoglalása, felkészülés
etetés megkezdése
horgászverseny
mérlegelés és ebéd
eredményhirdetés, díjkiosztás

Versenykiírás:
A versenyen részt venni egy tetszőleges horgászkészséggel, azon egy horoggal lehet. A
horgászversenyen 3 fős csapatok vehetnek részt (természetesen tartalékkal, de a tartaléknak nem
kell nevezési díjat fizetni).
A versenyző egy bottal, azon egy horoggal horgászhat, tartalékban bármennyi bot rendelkezésre
állhat, amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keltsék több botos horgászat látszatát.
Használható horgászbotok: rezgőspicces, match, rakós bot, illetve hagyományos fenekező bot,
spicc bot. Csali: Szilikon csalik, gumi csali imitációk használata tilos! A szúnyoglárva
engedélyezett, mennyisége legfeljebb 1 liter lehet.
Értékelhető halfajok: Minden békés hal! A ragadozó hal nem érvényes, azokat azonnal vissza kell
engedni! A törpeharcsákat külön szákban vagy edényben kell gyűjteni, azokat a BSHE a
mérlegelés után elszállítja.
Etetni kizárólag a kihúzott horgászhelyről lehet (open end feeder kosár, kézi csúzli, kézi egykezes
etetés, és bordás kosár használatával). Etetőhajó, rakéta, dobócső, és spomb használata tilos!
Etetni verseny közben is lehet. Az ún. kantáros hal nem számít bele a versenybe. (kantáros: a
szereléket magával cipelő hal, amennyiben a beszakadt és a versenyző által használt szerelék akad
össze) A kívülről véletlenszerűen akadt hal beleszámít a versenybe, mindegy hol akadt a horog.
A halakat hosszú, legalább 3 méteres, sűrű szövésű verseny haltartóban kell eltárolni
mérlegelésig, vagy pontyzsákban, (amelybe zsákonként egy hal tehető). Pontymatrac és
fertőtlenítő használata kötelező. A Maconkai-víztározó 1. sz. versenypályáján a pontybölcső,
illetve egy bojlis nagyhalas merítő használata minden csapat számára kötelező.
Halfogás esetén új szereléket bedobni csak abban az esetben szabad, ha a megfogott halat a
versenyző a vízbe (szákba) helyezte. Szektoridegen hal számít, de törekedni kell hogy
szomszédainkat a horgászatban ne zavarjuk. (Sportszerűség!) Szektoridegen halnak számít, ha a
megfogott halat nem a kisorsolt helyen szákolja meg a versenyző. Amennyiben a szomszéd
horgász szerelékével összeakad a hal, az is számít, persze törekedni kell a hal mielőbbi kivételére.
A verseny lefújásakor a horgászatot azonnal be kell fejezni, mérlegelésig horgászkészség nem
lehet bedobva. Ha a lefújáskor folyamatban van hal fárasztása, akkor erre 30 perc áll
rendelkezésre.
A versenyző más személy segítségét nem veheti igénybe a hal merítésénél, fárasztásánál,
etetésnél, szerelék bedobásánál.
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A versenyen időközi mérlegelés is van. Ennek ideje függ a fogások számától. Egy szákban
egyszerre maximum 15 kg hal tárolható. A versenyző bármikor kérhet mérlegelést vagy
használhat több szákot, de ha mérlegelést nem kér és a verseny végén a szákban lévő halak
összsúlya meghaladja a 15 kg-ot, akkor a 15 kg feletti plusz súly már nem számít bele az
eredménybe. Minden 5 kg-nál nagyobb fogott halat külön jelezni kell a szektorbírónak vagy a
30 229 5177 telefonszámon és azonnal mérlegelést kell kérni. A mérlegelésről - beleértve a
soron kívüli, vagy a rendezőség által szükségesnek ítélt egyéb méréseket is - a BSHE
gondoskodik. A verseny végén valamennyi hal visszaengedésre kerül! Elpusztult hal nem számít
bele az eredménybe.
A nevezéssel a versenyző a szabályokat elfogadja, és kijelenti, hogy saját felelősségére indul a
versenyen. A nevezéssel a versenyző kijelenti, hogy érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik
és a horgászat jogszabályi feltételeinek megfelel. A nevezéssel a versenyző tudomásul veszi, hogy
a rendezvényen kép- és videófelvétel készülhet, amelyet a szervező promóciókban és
beszámolókban felhasználhat. A szervező a verseny ideje alatt előforduló balesetekért és anyagi
károkért felelősséget nem vállal!
A csapatverseny a Maconkai-víztározó 1. sz. gáti nemzetközi versenypályán, a 2. sz. déli
versenypályán és 3. sz. előtározói versenypályán lesz lebonyolítva. Mindegyik versenypálya
megközelítése szilárd burkolatú utakon történik.
Fontos: Csapaton belül szigorúan tilos a helyek cseréje! Minden egyes versenyzőnek a neki
kihúzott szektorában és számon kell helyet foglalnia. Ennek ellenőrzése érdekében kérünk
minden versenyzőt, hogy verseny közben egy fényképes igazolványt (vezetői engedélyt vagy
személyi igazolványt stb.) tartson magánál!
Értékelés: a csapatverseny 3 szektorban folyik. A csapatokból minden szektorban egy-egy
versenyző küzd, a versenyzők által a verseny időtartama alatt kifogott halak minden grammja után
1 pont jár, ezáltal a szektoronként kialakult sorrend helyezési számait összesítjük, így a legkisebb
összesített helyezési számot elért csapat viszi el a kupát. Pontegyenlőség esetén a fogott halak
összsúlya dönt.
Szektorok:
A szektor
B szektor
C szektor

1. sz., gáti nemzetközi versenypályája
2. sz., déli versenypálya
3. sz., előtározói versenypálya

Egy szektorban 40 fő versenyez.
Díjazásra kerülnek:

-

a csapatverseny 1-3. helyezettje,
egyéni 1-3. helyezettek,
a szektoronkénti 1. helyezettek,
a legnagyobb hal kifogója.

Jó időt és küzdelmes versenyzést kívánnak a verseny rendezői és a BSHE elnöke, dr. Dérer
István.
Salgótarján, 2022. május 5.
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……………………………………………………..
szerv neve
Határidő : 2022. június 03.
Fax: 03-31/35-76 (Torják Tibor főügyintéző (HR)
e-mail: torjakt@nograd.police.hu

NEVEZÉSI LAP
A …………………………………………………………………nevezetű
csapata benevez a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által
2022. június 10-én megrendezésre kerülő
XIX. Országos Rendőr és XIII. Rendészeti Meghívásos Horgászversenyre
(Nógrád megyei társszervek részére)
Csapatvezető: ……………………………………
Versenyzők:
Név

Rendfokozat

Horgászengedély
száma

1.
2.
3.
tartalék

Számlát kérünk

igen -

nem.

Számlázási cím
(adószámmal):……...………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………………2022. …………………….. hó ……………… nap
……………………………………………………………….
csapatvezető
(olvasható aláírás, telefonszám)
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