I. Agrár - Horgász Kupa Horgászverseny
Általános Versenyszabályzat

1. Az I. Agrár - Horgász Kupát 2018. szeptember 22-én rendezzük meg a NAIK Halászati Kutatóintézet
kezelésében lévő Bikazugi-Holt-Körös-Nyugati-ág nevű víztéren. A verseny 9.30-kor kezdődik, és
13.30-ig tart.
2. A verseny két szektorban zajlik. Az első szektort a profi versenyzők számára jelöljük ki, itt rakós vagy
feeder felszereléssel lehet horgászni, míg a második szektor az egyéb úszós, vagy fenekező
horgászmódszerrel horgászók részére kerül kijelölésre. Horgászni csak egy helyben lehet. A csalihallal
történő horgászat, illetve a pergetés nem megengedett.
3. A versenyzők a két kategóriában külön versenyeznek. Díjazzuk mindkét kategóriában az első három
helyezettet, emellett minden versenyző egyedi készítésű emléklapot kap.
4. A versenyre nevezni a horgaszkupa@haki.hu e-mail címen lehet. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a
rendezvény helyszínén már csak korlátozott módon van lehetőség a nevezésre.
5. A rajthelyek előzetesen kitűzésre kerülnek mindkét szektorban. A rajthelyek szélessége cca. 12 m.
Szektoronként az 1. számú rajthely a vízzel szemben állva, annak bal széle felől kerül kitűzésre. A
rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.
6. A rajthelyek sorsolása 8.30-kor kezdődik. A húzás sorrendjét előzetes húzáson döntjük el. Itt a
sorrendet ABC rendben határozzuk meg.
7. A rajthelyek kisorsolása után a versenyzők elfoglalják a horgászhelyeiket. A felszerelések
előkészítésére és etetésre 30 perc áll rendelkezésre. A verseny kezdete: 9.30. A felkészülés kezdetét
egy dudaszó, a verseny kezdetét kettős dudaszó jelzi.
8. Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. A versenyzők az etetés és a horgászat során nem
mehetnek be a vízbe. A horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet
a vízbe.
9. Szektoronként egy szektorbíró segíti a horgászokat. A szektorbíró kíséri figyelemmel az adott
szektorban versenyzők horgászatát, ellenőrzi a szabályok betartását.
10. A verseny során maximum 10 liter etetőanyagot szabad felhasználni, ideértve az élő etetőanyagot is.
Az etetőanyag nem tartalmazhat a vízi környezetre ártalmas, mérgező, illetve romlott anyagokat. A profi
versenyzők szektorában az alapozó etetést követően kizárólag permetezőspray használható az
etetőanyag és a csali nedvesítésére. Kisméretű edényben a csali ízesítésére (dippelésére) szolgáló
adalék használata megengedett.
11. Minden versenyző egy darab horgászbottal horgászhat. A szereléken legfeljebb egy darab egyágú
horog lehet.
12. A halakat lehetőség szerint szákkal kell a vízből kiemelni. A nagyobb halakat a horogszabadítás során
pontymatracra kell helyezni.
13. A versenyzők semmiféle külső segítséget nem kaphatnak, kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset).
14. A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni. A profi szektorban a keretes haltartó
használata köztelező. Javasolt kerek haltartóként legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartó esetében
legalább 50 cm átlójú és 3,50 méter hosszú, aprólyukú haltartó használata. A második szektorban
legalább sűrű szövésű pontyzsák használata kötelező.
15. Amennyiben a halat fárasztó versenyző zsinórja bárhol összeakad a szomszédos horgász(ok)
zsinórjával, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált, az így megfogott hal az
eredménybe beleszámít. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem
válik szét a szákolás pillanatáig, akkor az így fogott halat, vagy - ha mindkét szomszédos horgász halat
fog, az összeakadás helyétől függetlenül - halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.
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16. Amennyiben a versenyző bármilyen ok miatt a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott
és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak.
17. A verseny befejezése előtt 5 perccel rövid dudaszó figyelmezteti a horgászokat. A verseny végét kettős
dudaszó jelzi.
18. A verseny végét jelző dudaszó megszólalásakor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből.
Csak e jelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre.
19. A mérlegelést a versenyhelyen 3 fős mérlegelő bizottság végzi. A bizottság egyik tagja a szektorbíró.
Az egyik bizottsági tag a mérlegelési jegyzőkönyvet vezeti. A mérlegelés eredményét a versenyző
aláírásával fogadja el. Aláírás után a tömegre vonatkozóan semmiféle reklamációt nem fogad el a
versenybíróság. A fogási össztömeg grammokban kifejezve történik. A mérlegelésig a halakat a
versenyzőnek a vízben kell tartani.
20. A helyezésekről a kifogott halak tömege dönt. Minden gramm egy pontot jelent. Pontegyenlőség esetén
a legnagyobb kifogott hal hossza dönt.
21. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani. Amennyiben az időjárási
viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva
egy újabb hangjelzésre folytathatják a versenyt. A verseny lerövidíthető. Ha a verseny valamilyen
körülmény miatt félbeszakad, akkor minimum 1 órát meghaladó horgászat esetén szabályos
versenyenként értékelődik. A verseny megszakításáról a szervezőbizottság elnöke dönt.
22. A vonatkozó általános versenyszabályok megsértése esetén a szektorbíró figyelmezteti a
szabálytalankodó versenyzőt. Ismétlődő, vagy kirívó szabálytalanságot a szektorbíró javaslatára a
verseny szervezőbizottság elnöke „Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli, és kizárja a
versenyből. Ide tartozik az a szabálytalanság is, amely a környezetet, vagy a vizet szennyezi, gondatlan
magatartásával kárt okoz, vagy a többi versenyzőt veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle
elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.
23. A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a szektorbírónak haladéktalanul jelezni
kell. Amennyiben a megtett intézkedés a jelzéssel élő, vagy az érintett versenyzőnek, csapatnak nem
megfelelő, akkor jogában áll ezt óvásként, a verseny végétől számított 30 percen belül írásos formában
benyújtani. A tanú(k) megjelenéséről az érdekelt félnek kell gondoskodnia. Óvást a szervezőbizottság
bírálja el. Az óvás elbírálását követően a további jogi út kizárt.
24. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. A rendezőség a versenyen esetlegesen
történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal.
25. A változtatás jogát a rendezőség fenntartja!

2

