
FELHÍVÁS! 

MARATONI HORGÁSZVERSENYRE 
(Verseny időpontja: 2018. május 18-tól – május 20-ig) 

Tisztelt Horgásztársak! 

A 2018-as versenyen való indulási szándékotokat 
jelezzétek Tancsa Tamás gondnoknál (0620/348-0190) a 
nevezési díj egyidejű befizetésével.  

 
(Nevezési díj: 30 000Ft/csapat) 

A nevezéssel egy időben meg kell adnotok, a csapattagok 
nevét és az egyesületi számát, valamint a pólóméretét. A nem 
saját jogon indulók esetében az egyesületi szám mellett meg 
kell jelölni a nevezést „jogi” jelzővel és a jegy birtokosának 
nevével. Egy csapatban csak egy jogi engedélyes versenyző 
indulhat. Ez alól a vezetőség felmentést adhat. 

A beérkezett nevezések alapján kerül meghatározásra a 
versenyen induló csapatok köre. 
 
 

Nevezési határidő: 2018. 05. 06. 

PAHE Versenyszervezők 

  



 

        
 

2018. évi MARATONI HORGÁSZVERSENY 
VERSENYKIÍRÁS 

 

A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület horgásztaván az idei évben is megrendezésre kerül 
tagjaink részére a MARATONI horgászverseny, melyre 3 fős csapatok nevezését várjuk. 
 

A verseny helyszíne:   Paks, Füzes IV. - tó  

Időpontja:    2018. május 18. 1600 órától, május 20. 1000 óráig, NON-STOP) 

Nevezési díj:   30000 Ft/csapat   

Nevezési határidő:   2018. 05. 06. 

 

Nevezési feltételek: 

1. A versenyen a helyszínt és egyéb körülményeket figyelembe véve maximum 30 
jelentkező csapat indulhat. 

2. A versenyre való jelentkezéskor, meg kell adni a csapattársak nevét és egyesületi számát, 
a jogi engedéllyel indulóknál a tulajdonos nevét is, a későbbi félreértések elkerülése 
érdekében. Egy csapatban, csak egy jogi engedélyes versenyző indulhat. Ez alól a 
vezetőség felmentést adhat. (A verseny előtt a versenybizottság az adatokat ellenőrzi.) 

 

Program:  május 18.-án, pénteken  

 1230   gyülekező, regisztráció 
 1300- 1345  megnyitó, sorsolás  
 1400 -1600   horgászhelyek elfoglalása (alapozó etetés, felkészülés a versenyre) 

 1600    verseny kezdete 

 

május 20.-án, vasárnap  

 1000    verseny vége, mérlegelés 
 1130    ebéd 
 1200    eredményhirdetés 

 

Versenyszabályok: A versenyen két bottal, azon 2-2 horoggal szerelt fenekező, vagy úszós készséggel 
lehet horgászni, melyet a versenybírók szúrópróbaszerűen ellenőrizhetnek. Amennyiben a nevező 
csapatban ifjúsági, vagy kedvezményezett horgász is van, az esély egyenlőség érdekében, a verseny ideje 
alatt ők is két bottal horgászhatnak. Hármas horog használata és a pergetés tilos!  A mérlegelésig a 
halakat élve kell tartani, csak élő hal mérlegelhető! A versenyen min. 1,5 m hosszú gyűrűs haltartó szák 
használata kötelező! Fémhálós szák tiltott!  

 

Változás az elmúlt évekhez képest: 

Fényt, vagy hangjelzést adó elektromos kapásjelző használata engedélyezett, de etetőhajó, halradar 
továbbra sem használható. 

Csapatonként legalább 1 db pontymatrac, 1 db szájfertőtlenítő, 1 db nagyméretű merítőháló, illetve 2 
db pontyzsák kötelező. 



Minden kifogott élő hal mérlegelésre kerül, kivételt képez a sneci (küsz). A csapat tagjai csak 
külön horgászállásban horgászhatnak, tehát 1 horgászhelyen csak két bevetett készséggel lehet 
horgászni, de a csapattagok a horgászhelyet egymás között felcserélhetik. 

A verseny ideje alatt legalább 1 főnek ébren horgásznia kell. Csapatonként 1 db sátor és 1 db 
pavilon felállítása engedélyezett. A versenyre érkező kísérők, hozzátartozók, a rendezvény ideje alatt 
nem horgászhatnak, és nem segíthetik a versenyzőket a halak kifogásában, szákolásában. 

Mérlegelés a csapatkapitányok horgászhelyén történik. A kifogott és mérlegelt halak a 
mérlegelést követően a vízbe kíméletesen visszahelyezésre kerülnek. A halak visszahelyezését a 
mérlegelőnek kell végeznie és meg kell várnia, hogy a mérlegelt halak elússzanak. 

Kérjük a versenyzőket, hogy akinek olyan méretű, vagy fajtájú halat sikerül szákolnia, ami 
előreláthatólag nem bírná ki élve a következő mérlegelésig, jelezze azt a mérlegelőknek, akik azonnal 
lemérik és visszaengedik! 

 

A fent leírt szabályok megsértése büntetőpont levonásával jár. Ezek sorozatos megsértése esetén 
a csapat kizárásra kerül a versenyből. 

A kiírásban nem szabályozott esetekben az egyesületi horgászrend a mérvadó, melynek 
megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 

A kizárásból következik az is, hogy a következő évben megrendezésre kerülő versenyen a 
szabályok ellen vétő csapat tagjai nem vehetnek részt. 
 
Etetőanyag korlátozás: a versenyen személyenként 20 kg száraz, illetve 5 liter élő csali használható fel, 
mely szúrópróbaszerűen ellenőrzésre kerül. 
 
Értékelés: minden dkg hal 1 pontot ér. A versenyt az a csapat nyeri, akinek a legtöbb pontot sikerül 
gyűjtenie. 

 

Mérlegelés: a mérlegelés sűrűségét az időjárás és a fogási mennyiség függvényében a versenybizottság 
határozza meg.  

 

A versenyen mindenki a saját felelősségére indul, az ebből származó károkért a szervező nem vállal 
felelősséget. 

 
Kérünk minden versenyen induló horgászt a horgászhelyek tisztaságának fenntartására, valamint a 

verseny ideje alatt a kultúrált és etikus magatartásra. 
 

 
 

Eredményes és sportszerű horgászatot kíván a  
PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET 

 

 

 

 

http://www.pahe.hu/
https://www.facebook.com/#!/PaksiAtomeromuHorgaszegyesulet

