V. PAHE-Bojlis Kupa
2019. Október 16 – 20.
Nyílt nevezésű etetőhajós, bojlis csapatverseny a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület 5. számú Füzes taván.
A VERSENY IDŐPONTJA: 2019. Október 16. (szerda) – Október 20. (vasárnap)
A VERSENY MENETE:
2019. Október 16.

0800 0900 - 1200
1200 -

megnyitó és sorsolás
sorsolt helyek elfoglalása, felkészülés
a verseny kezdete

2019. Október 20.

1200
1200 – 1300
1200 – 1400

a verseny lefújása
utolsó mérlegelés, összesítés
horgászhelyek elhagyása, kipakolás

1400

eredményhirdetés és záró ebéd

A VERSENY DÍJA:
A versenyre maximum 10 csapat nevezését tudjuk elfogadni. Nagyobb számú nevezés esetén a maximum felett
nevezett csapatok várólistára kerülnek, visszalépés vagy érvénytelen nevezés esetén, a várólistán szereplő
csapatok kerülnek kiértesítésre (nevezési sorrendjükben).

A VERSENY DÍJAZÁSA:

a. összetett I., II. és III. helyezett csapatot. Közöttük a versenyen fogott összsúly alapján történik a végső
sorrend felállítása. Azonos súlyok esetén az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél nagyobb a fogások
átlagsúlya (összes súly/fogások száma). Ez csapatonként 3 db kupát és értékes ajándékokat jelent majd.
b. az összetett I. helyezett csapat viheti el a vándorkupát is (ez 1 db kupa), melyet a következő versenyre kell
visszahoznia. Amennyiben egy csapat sorban 3-szor nyeri meg, akkor a kupa örökös tulajdonosa lesz.
c.

a verseny legnagyobb - értékelhető - halát fogó (amur vagy ponty) személy kap 1 db kupát és értékes
ajándékokat.
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A VERSENY SZABÁLYAI /1/:
A Versenyző csapatok regisztrálása után, első körben a (nevezések sorrendjében) a helyhúzási sorrend kerül
megállapításra. Második körben horgászhelyet sorsolnak a csapatok, az első körben kialakult sorrend alapján. A
horgászhelyek húzásakor a kihúzott számmal megjelölt horgászállás sorsolása után alakul ki a felállított
sorrend.
A versenyen 3 főből álló csapatok indulhatnak. Csapatonként 4 bot, botonként 1 db egyágú horog és fenekező
ólom használata engedélyezett.

Etetőhajó és radar használata engedélyezett! Szükség esetén: az etetés megjelölésére csapatonként 2
darab marker használata engedélyezett. Kérjük, hogy a markerrel bedobott botokat látható módon jelöljék meg
(szalaggal, papírral, felirattal, …), a vitás helyzetek elkerülése érdekében.

A versenyzónák: minden horgászállás, ami beleszámít a versenybe, bójával körülhatárolt, amely az éjszaka alatt
is jól látható lesz a verseny során. A behúzáskor 2 nagyon fontos szabályra kell kiemelten figyelni: a bójával
körülhatárolt versenyzónából vagy azon túlhúzni tilos, valamint a bójával körülhatárolt versenyzóna vonalát
megközelítőleg 5 m-en belül meg horgászni szintén tilos, erre azért van szükség, mert megakasztás során a
szomszéd versenyzónától minél távolabb történjen a fárasztás és természetesen a szákolás a saját versenyzónán
belül legyen! FIGYELEM ezek a szabályok megszegése esetén büntetés jár, mégpedig aznapi összfogás pontjai
levonásra kerülnek, ha netán nullázna, akkor a soron következő nap összfogás pontjai kerülnek majd
levonásra!
A verseny során az alábbiak szerint lehet csalizni és etetni.
o

Használható csalik: normál-, oldódó- és lebegő bojli, kizárólag hajszálelőkés módszerrel felkínálva (a
„csalizógumik” használata is megengedett). Lebegtetésre használhatóak a bojli imitációk és szivacsok is. A
csalik dippelése, pasztázása megengedett.

o

Tilos csalizni kifli bojlival, pelletekkel, magokkal (beleértve a különböző mag – kukorica, tigrismogyoró,… imitációkat is) és élő csalikkal. Élő- és őrölt anyag etetésre és csalizásra sem használható! Közvetlenül a
horgon csalit felkínálni TILOS!

o

Etetni lehet bojlival, pellettel.

o

Ragasztott gombócokkal etetni TILOS!

o

PVA termékek használata engedélyezett (kizárólag bojlival és mikro pellettel töltve).

o

Az ólmok pasztázása és etetőkosár használata TILOS!

Etetni az alábbiak szerint lehet:
o
o

A verseny kezdete előtt azonnal a választott hely feltérképezése radarozása és az alapozó etetés
megkezdése engedélyezett.
A verseny indulása után dobócsővel, csúzlival, etetőhajóval etetni – bojlit, pelletet - folyamatosan lehet.

Mérlegelésre kizárólag 5 kg feletti pontyok és amurok kerülnek! A mérlegelést minden versenyző csapat saját
maga végzi, a szomszédos álláson horgászó csapat egyik tagja jelenlétében, amelyet az aláírásukkal hitelesítenek.
Bizonyíthatóan kívülről akadt és/vagy a lefújás pillanatában még meg nem szákolt hal nem számít bele az
eredményekbe.
Minden csapat köteles a lehető legkíméletesebben bánni a kifogott halakkal, ezért minden csapatnak rendelkeznie
kell: 2 db pontybölcsővel, nagyméretű merítő szákkal, sebfertőtlenítővel, valamint min. 10 darab pontyzsákkal. A
fárasztás során vagy bármely más okból elpusztult hal nem számít bele a csapat eredményébe. A pusztulás okát és
felelősét kivizsgáljuk, a felelősségre vonás akár kizárással is járhat.
Minden kifogott halat – a mérlegelés, fertőtlenítés, fotózás után – vissza kell helyezni a vízbe.
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A VERSENY SZABÁLYAI /2/:
Kérjük a versenyzőket, hogy 5 kg feletti értékelhető halból maximum 1 db-ot tartsanak egy pontyzsákban. 10 kg
feletti pontyból és amurból a fogásokat kérjük, hogy azonnal jelezzék a versenybíróságnak. A pontyzsákok
megtelésekor soron kívüli mérlegelést kell kérni. Amennyiben értékelhető halon kívüli halat fognak, kérjük
azonnal és a lehető legkíméletesebb módon engedjék vissza!
A verseny minden napján az előző mérlegelési adatokból kerül listázásra a verseny aktuális állása, amelyet közlünk
a csapatokkal.
A verseny során természetesen a jól bevált bojlis felszerelések alkalmazhatóak. Sátrak (tábor kialakítása), személyes
dolgok elhelyezése közvetlenül a horgászhelyen lehetséges, a csapatoknak kijelölt területeken belül.
A versenyszabályzat be nem tartása a csapat azonnali kizárását eredményezheti.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
A horgászállások saját autóval megközelíthetőek a be- illetve kipakolás idejére.
A főépületnél büfé, a haltisztító mellett WC és egy különálló zuhanyzó is
működik, amely a verseny ideje alatt ingyenesen használható.
Valamint WC-k a tóparton is biztosítottak.
A verseny helyszínének megközelítése: A 6-os főúton Paksról Szekszárd felé haladva, az ATOMERŐMŰ DÉLI
BEJÁRÓ táblánál balra lekanyarodva a főútról, az erőmű parkolója felé, itt a parkoló előtt jobbra fordulva, mintegy
2,7 km aszfaltos út vezet a horgászvíz parkolójához. (GPS koordináta 46.571267, 18.863869).
Kérjük, hogy tekintsék kötelezettségüknek a környezet- és természeti értékek védelmét és megóvását. Kérjük, hogy a
vízparton rádiót vagy magnetofont csak fülhallgatóval vagy hangeröjét minimálisra állítva használjanak, mások pihenését
nem zavarva. Kérjük az elektromos kapásjelzők hangeröjét úgy beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.

A VERSENNYEL KAPCSOLATOSAN ÉRDEKLŐDNI LEHET:

SZABÓ GÉZA
+36203659846
szabogeza77@gmail.com

A VERSENNYEL KAPCSOLATOS HÍREK:

WWW.PAHE.HU

PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZEGYESÜLET

