
  Harcsafogó verseny

       Paksi Atomerőmű Horgászegyesület 5. számu Füzes tavon.

A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület, Nyílt nevezésű harcsafogó versenyt hirdet 2017. 04. 21-23-ig amelyet 
megfelelő létszám /min. 10 csapat/ jelentkezése esetén kerül megrendezésre az 5. számu Füzes tavon.

Versenyprogram:

 2017.04.21.     1400 óra  gyülekező, regisztráció
1430-kor megnyitó, horgászhelyek sorsolása (nevezési 
sorrendnek megfelelően)
1500 óra horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre
1530 óra csalihal horgászatának kezdete
1800 óra verseny kezdete

 2016.04.22.     700 óra  1. mérlegelés

 2016.04.23.    700óra  verseny vége, 2. mérlegelés

730 óra összepakolás horgászhelyek elhagyása 
830-kor Reggeli azt követően Eredményhirdetés

  Verseny díja:  

 A csapatok 2 főből állnak. Nevezési díj csapatonként:  22.000 Ft.
 A nevezési díjakat , az egyesület büféjében Tancsa Tamásnál,  legkésőbb Április  14-ig . a jelentkezéssel 
egyidejűleg kell fizetni.
 A verseny minimum 10 csapat jelentkezése esetén kerül megrendezésre!

 A versenyen való indulás alapfeltétele az érvényes ÁLLAMI JEGY , amelyet mindenkinek kötelezően 
hoznia kell a versenyre magával!

Verseny díjazása:

 A versenyen az I.-II.-III. helyezett csapatok tárgyi ajándékokat kupákat kapnak, valamint a 
verseny legnagyobb  halát kifogó is kupával illetve tárgyi ajándékkal lesz díjazva. 
Versenyszabályok:

• A 2 fős csapatok 2-2 bottal a harcsafogásra alkalmas MOHOSZ által megengedett  horgászmódszerekkel
horgászhatnak.

• A versenyen csónak valamint elektromos hajtású etetőhajó és halradar használata TILOS!
• Pergetős horgászat és a kuttyogatás a versenyen TILOS!
• A csapatok csalihalak horgászatára 1-1 készséget használhatnak.
• A horgászat során a nádúszós „stupekos” készségek bejuttatásához bevontató bot használata engedélyezett.
• A kifogott halakkal való kíméletes bánásmód miatt a vágóhorog használata nem engedélyezett, de helyette

grip-halkiemelő vagy kesztyű használata alkalmazható.
• Éjszakai horgászat miatt a horgászhelyeket kötelezően ki kell világítani erre az időre.
• Mérlegelésbe minden kifogott harcsa számít bele, melyet kíméletesen kipányvázva életben kell tartani a

mérlegelésig.
• Mérlegelést követően minden kifogott élő harcsa visszakerül a tavakba.
• Jelen versenykiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a versenyt rendezők döntenek.

A versennyel kapcsolatos információk:

Tancsa Tamás /20-3480190; tanxat@freemail.hu /




