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A TOHOSZ Intéző Bizottságának 
VERSENYKIÍRÁSA 

A 
I. TOLNA MEGYEI HORGÁSZ FEEDER CSAPAT BAJNOKSÁG  

2017. évi nyílt, nevezéses horgászversenyére 
 

 
Első alkalommal hirdetjük meg a TOHOSZ szervezésében a Tolna Megyei Horgász Feeder 
Csapatbajnokságot. A bajnokság, a hivatalos, országos feeder versenyszabályzat szerint kerül 
lebonyolításra 3 fordulóban.  
 
Nevezhetnek egyesületek és önállóan szerveződő csapatok is.  
A csapatok 3 +1 fő versenyzőből állnak. Három fő horgászik, 1 fő a tartalék.  
 
A versenypályák kapacitása miatt, legfeljebb 10 csapat nevezését tudjuk elfogadni. Az előzetes 
nevezés szükséges! 
 
A fordulók időpontjai, helyei:  

1. forduló: 2017. július 9. (vasárnap) Paks, Füzes 6. tó 
 2. forduló: 2017. szeptember 16. (szombat) Szálkai víztározó 
 3. forduló: 2017. szeptember 17. (vasárnap) Szálkai víztározó 
 

(A verseny kiírói szükség esetére, a változtatás jogát, - előzetes egyeztetés nélkül - fenntartják!) 

 
Nevezési határidő: 2017. július 4-ig. (kedd)  
 
Nevezési díj: 6.000,- Ft/csapat/forduló, azaz összesen: 18.000,- Ft. (étkezést nem tartalmaz) 

A három forduló nevezési díját, a nevezéssel együtt kell befizetni a TOHOSZ 71800037-
11138556 számú Hungária Takaréknál vezetett számlájára, vagy személyesen, 
készpénzben a Szövetségi Irodában is lehetséges. A befizetéskor kérjük megadni, hogy 
kinek a nevére, címére szóljon a számla, amit a versenyek során a befizetőknek 
rendelkezésre bocsátunk! Átutaláskor kérjük a közleményben feltüntetni a befizető 
nevét, címét és azt, hogy „FEEDER_Csapat_nd”. 

 
A verseny jellege:  

- Három fordulós verseny, a Hivatalos Országos Feeder Versenyszabályzat szerint. A verseny 
fordulók időtartama alkalmanként 5-5 óra! 
- Csali limit nincs. 
- A versenyzők minden forduló előtt sorsolással eldöntött szektorokban (A, B, C,) és rajthelyen 
fognak versenyezni. Minden szektor egymástól különálló lesz, 2-2 szélső hellyel. A sorsolások 
során a szélső helyek kiemelésre kerülnek, így az esélyek a csapatok között egyenlőbben 
fognak megoszlani. 

    
Jelentkezési feltételek:  

A versenyzőknek a megyei bajnokság okán, SIR kártyával kell rendelkezniük. 

TOLNA MEGYEI HORGÁSZEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE 
 TOHOSZ  

H-7100 SZEKSZÁRD, Rákóczi u. 46. 

 

Tolna County’s Fishing Clubs Federation, Hungary 

Telefon/Fax/Üzenetrögzítő: +36-74-511-577  -   www.tohosz.hu  -  E-mail: tohosz@tolna.net 

http://www.tohosz.hu/
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Értékelési szempontok: Összesített, fordulónkénti szektorértékelés, a verseny szabályzat alapján.  
 
Díjazás: az I-II-III. helyezett csapatok az első, a második és a harmadik fordulók után oklevél és 

érem díjazásban részesülnek.  A három forduló összesített eredménye alapján pedig az I. helyezett 
csapat elnyeri a „Tolna Megye Feeder Csapatbajnoka 2017” címet, és kupát, a II és III. helyezett 
csapatok trófea, oklevél, és tagjaik (a 4 fő csapattag) pedig érem díjazásban részesülnek. 

  
Edzési lehetőség:  
 

1. A Paksi Füzes tavakon érvényes területi jegy birtokában, illetve „sportjeggyel” ami a 
Horgászbüfében váltható (Tancsa Tamás, 0620/3480190; 0620/5719565) 

 
2. A Szálkai víztározón pedig előzetes egyeztetés szerint, az érvényes Horgászrend 
betartásával. Az edzés egyeztetéséhez előzetes jelentkezést kell elküldeni Gecse Lajos elnök vagy, 
Balog Attila ügyvezető elnök részére e-mailban: tohosz@tolna.net, vagy a 06/30 686-6484 
számon felhívni, és a következő adatokat kell közölni: Csapat neve, a versenyző neve, a versenyző 
állami horgászjegyének száma. És mikor akar edzeni a versenyt megelőző időpontokon belül. 

 
Program: 05:45 – 06:00  Beérkezés, Regisztráció 
 06:00    Sorsolás  
 06:30 – 08:15  Rajthelyek elfoglalása, felkészülés 
 08:15 – 08:30  Nehéz etetés 
 08:30 – 13:30  Verseny 
                   közben 13:25    I. forduló vége előjelzés 
 13:30    I. forduló vége jelzés,  
 13:30    Mérlegelés a helyszínen  
 14:30    Eredményhirdetés (várhatóan) 
    
A versenysorozattal kapcsolatos információkért,  forduljanak Tóth József Feeder szakág vezetőhöz. 
(06/20 349-1127) 
 
Kérjük a tisztaságra, fokozottan ügyeljenek és a pálya rendjét, tartsák be. 
Minden versenyző a balesetvédelmi szempontokra tekintettel, a saját felelősségére vesz részt a 
versenyen. A versenyen hal elvitel nincs, a kifogott halakat a mérlegelést követően a vízbe vissza kell 
helyezni. 

 
 
Jó felkészülést és eredményes versenyzést kíván az Intéző Bizottság nevében 
 
 

Gecse Lajos elnök   
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Az alábbi nevezési lapok sokszorosíthatóak, és e-mailként is beküldhetőek! 
 

NEVEZÉS az I. Tolna Megyei Feeder Csapatbajnokságra 
2017. 

 
Csapat:…………………………………………………………………. 
 
1. versenyző:………………………………………………………………. 
 
2. versenyző:………………………………………………………………. 
 
3. versenyző:………………………………………………………………. 
 
4. versenyző:………………………………………………………………… 
 
………………………….., 2017…………..hónap………..nap 
        ………………………………………… 
                           a nevezést benyújtó aláírása 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NEVEZÉS az I. Tolna Megyei Feeder Csapatbajnokságra 
2017. 

 
Csapat:…………………………………………………………………. 
 
1. versenyző:………………………………………………………………. 
 
2. versenyző:………………………………………………………………. 
 
3. versenyző:………………………………………………………………. 
 
4. versenyző:………………………………………………………………… 
 
………………………….., 2017…………..hónap………..nap 
        ………………………………………… 
                           a nevezést benyújtó aláírása 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NEVEZÉS az I. Tolna Megyei Feeder Csapatbajnokságra 
2017. 

 
Csapat:…………………………………………………………………. 
 
1. versenyző:………………………………………………………………. 
 
2. versenyző:………………………………………………………………. 
 
3. versenyző:………………………………………………………………. 
 
4. versenyző:………………………………………………………………… 
 
………………………….., 2017…………..hónap………..nap 
        ………………………………………… 
                           a nevezést benyújtó aláírása 


