
24 órás Feeder horgászverseny 
Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület 5. számú Füzes taván. 

 

A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület, 24 órás feeder horgászversenyt hirdet tagjainak. 

A verseny 2017. június 17-18. között kerül megrendezésre, minimum  20  csapat jelentkezése esetén. 

 

Versenyprogram: 

 2017.06.17. 0730  gyülekező,regisztráció 
0800 megnyitó, horgászhelyek sorsolása (nevezési sorrendnek megfelelően) 
0830   horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre 
1000  horgászverseny kezdete 

 

2017.06.18 

 
Verseny díja: 

1000  horgászverseny vége, összepakolás horgászhelyek elhagyása 
1130 Ebéd, azt követően Eredményhirdetés 

 A csapatok 2 főből állnak. Nevezési díj csapatonként: 15.000 Ft. 
 A nevezési díjakat az egyesület büféjében, Tancsa Tamásnál kell befizetni.  
 Nevezési és fizetési határidő Június 12. 

 

Figyelem: 
 A verseny minimum 20 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 és emléklapot kapnak 

Versenyszabályok: 

 A verseny során 2 fős csapatok 2-2 feeder horgászbottal 1-1 horoggal horgászhatnak. 
 A horgászmódszer lehet hagyományos bordás kosaras vagy method kosaras, amelyhez 1 horoggal való 

horgászat a megengedett. 
 A horgon felkínált csali bármi lehet, élő(csonti, pinki, giliszta) vagy a forgalomban lévő különböző csalizó 

pelletek. 
 Csalitüskés horgok használata engedélyezett a verseny alatt, kizárólag csak monofil zsinórral szerelve! 
 A nagyobb távolságok dobásához kizárólag monofil dobóelőke engedélyezett, fonottzsinór használata 

szigorúan TILOS! 
 A csapatoknak kötelezően rendelkeznie kell egy pontymatraccal vagy pontybölcsővel, nagyméretű 

merítőszákkal, sebfertőtlenítővel, min. 3 db pontyzsákkal és 2 db versenyszákkal (min.3 m)! 
 A verseny alatt engedélyezett etetőanyag mennyiség csapatonként 10 kg, ettől eltérni nem szabad! 
 Éjszakai horgászat miatt a horgászhelyeket kötelezően ki kell világítani. 
 A mérlegelés 6 óránként van tervezve, ettől a versenyszervezők rövidebb időszak mellett is dönthetnek. 
 Az időjárástól, vízhőmérséklettől függően a nagytestű halak (amurok, pontyok) kímélése miatt soron 

kívüli mérlegelést kell kérni. 
 A versenyszákba kötelezően csak maximum 20-25 kg hal tárolása engedélyezett, ha az megtelt akkor soron 

kívüli mérlegelést kell kérni. 
 A pontyzsákokban nagyméretű halból csak is kizárólag 1 hal (amur, ponty) tárolása  engedélyezett! 
 Mérlegelésbe minden kifogott fajtájú hal beleszámít, amelyet kíméletesen életben kell tartani a 

mérlegelésig. 

A versennyel kapcsolatos információk: 

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

mailto:tanxat@freemail.hu

