
Éjszakai Úszós-horgászverseny 

 
 

A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület, csak Tagoknak 12 órás, éjszakai úszós horgászversenyt hirdet, 

2017.07.22-én 18 órától;23-án 6 óráig, amely megfelelő létszám /min. 20főversenyző/ jelentkezése 

esetén kerül megrendezésre az egyesület KONDOR-taván. 

Versenyprogram: 

 2017.07.22. 1600 –kor gyülekező, regisztráció 
1615 –kor horgászhelyek sorsolása (nevezési sorrendnek megfelelően) 
1630 –kor horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre (alapozó etetés lehetősége) 
1800-kor horgászverseny kezdete 

2017.07.23. 

 
Verseny díja: 

0600-kor horgászverseny vége, mérlegelés,  összepakolás, horgászhelyek elhagyása 
0730-kor Eredményhirdetés 

  Nevezési díj versenyzőnként:  5.000Ft. 

 A nevezési díjakat az egyesület büféjében Tancsa Tamásnál a jelentkezéssel egyidejűleg kell fizetni. 

 Nevezési határidő Július 20.   

 A verseny minimum 20 fő 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. helyezettek lesznek értékelve, tárgyi ajándékokkal és egy kupával. 

Versenyszabályok: 

 A verseny során az indulók 1 úszós készséggel szerelt horgászbottal horgászhatnak. 

 A horgászmódszer lehet hagyományos úszóval szerelt, vagy match úszós, melyekkel 1 horoggal való 
horgászat  a  megengedett. 

 A horgon felkínált csali  bármi lehet, élő (csonti, pinki, giliszta), kukorica, konzerv, erjesztett, vagy főzött 
formában. 

 A versenyen csak monofil zsinórral szerelt készség az engedélyezett, fonott zsinór használata szigorúan 
TILOS ! 

 A versenyen kötelezően 1 versenyszákkal kell rendelkezni, ami (min. 3 m), tovbbá ajánlott egy 
pontymatrac, nagyméretű merítőszák, sebfertőtlenítő és 2 db ponytzsák! 

 A verseny alatt az etetőanyag mennyisége maximum 15 kg,továbá áztatott, vagy főzött (pl. kukorica, 
búza) formában engedélyezett,  ettől eltérni a versenyen nem szabad! 

 Éjszakai horgászat miatt a horgászhelyeket kötelezően ki kell világítani. 

 A mérlegelés a verseny végére van tervezve, de a fogások sűrűségétől ettől eltérően változhat az időtartam. 

 Az időjárásnak megfelelően, ha a vízhőmérséklet magasabb az átlagnál, akkor a nagytestű halak (amúrok, 
pontyok) kímélése miatt soron kívüli mérlegelést kell kérni. 

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

 A pontyzsákokban nagyméretű halból kizárólag 1 hal (amúr, ponty) tárolása engedélyezett! 

 Mérlegelésbe minden kifogott fajtájú hal beleszámít, melyeket kíméletesen életben kell tartani a 
mérlegelésig. 

A versennyel kapcsolatos információk:        Tancsa Tamás /20-3480190; tanxat@freemail.hu / 

mailto:tanxat@freemail.hu

