11. Vegyipari Horgászverseny versenyszabályzata.
Helye: Deszki Tó
Megközelítése: Szeged felől a 43. számú úton a települést jelző tábla után balra
lekanyarodva az út a horgásztóhoz torkollik vagy a település első villanyrendőrénél balra
kanyarodva lehet a tóhoz jutni.
Ideje: 2017. április 8. szombat
Időbeosztás:
08.00 óráig
08.15 óra
08.30 óra
09.00 óra
13.00 óra
13.30 órától
14.00 órától

gyülekező a verseny helyszínén, regisztráció
ünnepélyes megnyitó
a csapatkapitányok eligazítása, sorsolás
horgászat és horgász-ügyességi feladatok megoldása
mérlegelés
eredményhirdetés, díjátadás
ebéd

A három versenyszámban elért helyezések összessége adja az összesített verseny
végeredményét.
Versenyszámok:
1. Halfogási verseny
A versenyszám a Deszk, Semmelweis út végén található Deszki-tavon kerül
megrendezésre 2017. április 8-án 9.00 órától 13.00 óráig és azon az 5 fős csapatból 3
fő (szektoronként 1 fő) vesz részt.
A versenyzők a kisorsolt helyen horgásznak, minden halat mérlegelünk.
A kifogott halak a vízben, élő állapotban, nagyméretű szákban tárolandók!
Mennyiségi és méret korlátozás a verseny ideje alatt nincs.
A halfogási versenyen érvényes Állami Horgászjegy birtokában lehet részt venni.
Felszerelés
A versenyzők egyszerre két horgászbottal, botonként legfeljebb 2 darab egyágú
horoggal horgászhatnak. Nagyméretű merítő háló, pontymatrac és szájfertőtlenítő
használata kötelező.
A felszerelésről minden horgász maga gondoskodik. A horgászok a verseny során
felváltva használhatnak fenekező vagy az úszós készséget.
Horgászhely kijelölése
A horgászhelyek táblával lesznek kijelölve 1-töl, a csapatok létszámától függően. A
sorsolás a csapatok nevezési sorrendjében egyesével történik. A csapatokból egy
versenyző sorsol, és minden szektorban azt a helyet foglalják el, amely számot
húzták. Pl.: kihúzza az egyest – és 15 csapat nevez -, akkor 1, 16, 31 lesz egy csapatból
a versenyzők kijelölt helye. A sorsolás után a horgászhely azonnal elfoglalható.
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Etetés és csali anyag
A csapatok a horgászhelyet tetszés szerinti etetőanyaggal etethetik. Romlott,
penészes etető illetve kutyatáp használata tilos! Csaliként az Országos
horgászrendben engedélyezett mindenféle állati vagy növényi, valamint műcsali
használható. Pergetni nem lehet, viszont a helyszínen fogott csalihallal, egyágú
horoggal rablóhalra lehet horgászni. Csali háló használata TILOS!
Mérlegelés
A verseny ideje alatt a süllő és az amur kivételével méret- és tilalmi időszakra tekintet
nélkül lehet a kifogott halat gyűjteni, amelyet a mérlegelő óránként mérlegel.
Nagyméretű (4kg feletti) hal fogása esetén azonnali mérlegelés, majd a hal kíméletes
visszaengedése szükséges. Mérlegelés után a kifogott halat vissza kell helyezni a
tóba.
Pontozás
A horgászhelyek halfogási eredménye külön-külön kerül értékelésre (a mérlegeléskor
a fogott halak súlya dekagrammonként egy pontot ér). A verseny helyszínén található
valamennyi halfajta - mérettől függetlenül - a pontozásba beszámít. Az egyes
horgászhelyen elért helyezések száma összeadódik, az így kapott szám adja a
csapatversenyben elért helyezés számát.
Például: Az X csapatból a mérlegelés alapján az ”1” horgászhelyen a csapattag a 3.
helyen végez, a „16” horgászhelyen a csapattag az 1. helyen végez, míg a „31”
horgászhelyen a 10. helyen. A helyezéseik összeadódnak ennek az eredménye 14
helyezési pont. Az Y csapat tagjai 1. 3., 5. helyen végeznek, helyezéseik eredménye 9
helyezési pont. Helyezési pontszám egyenlőség esetén a kifogott halmennyiség dönt.
Minél kisebb a helyezési pontszám a mérlegelés alapján, a csapat annál előkelőbb
helyre kerül.
Az így kapott pontok alapján dől el a horgászverseny sorrendje, amely helyezési
számokkal egyező pontszám kerül az adott csapat összesített pontszámába.
Kizárás
Amennyiben a versenybizottság a csapat valamelyik tagját a versenyszabályok
megsértésén tetten éri, a csapatot kizárja a versenyből.
A verseny 09.00 órakor hangjelzéssel indul és 13.00 órakor szintén hangjelzéssel
fejeződik be. Ekkor a horgászatot haladéktalanul be kell fejezni. A lefújás pillanatában
fárasztott hal megfogására 10 perc áll rendelkezésre. Az arra kijelölt személyek a
horgászás helyszínén mérlegelik a kifogott és élve tartott horgászzsákmányt.
2. Horgász TOTÓ
A vetélkedőn halbiológiai, horgászati és környezetvédelmi ismeretekből összeállított
kérdésekre kell válaszolni a versenyzőknek. A versenyre a horgásztó mellett kijelölt
részen kerül sor 10.00 órai kezdettel.
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A vetélkedőn a csapat egy tagja vehet részt. A versenyző személy nevét a megérkezés
alkalmával a rendezők felé előre be kell jelenteni.
A versenyzőknek 25 kérdésre kell válaszolniuk. A válaszokat írásban kell megadni
teszt-kérdéses rendszerben. A kérdéseket a Versenybizottság által kijelölt egy
személy állítja össze, és zárt borítékban bocsátja a versenyzők rendelkezésére. A
válaszadásra 60 perc áll rendelkezésre.
Pontozás
Egy-egy helyes válaszért 2-2 pontot ad a zsűri. Az eredményt a verseny után azonnal
nyilvánosságra hozzuk. A TOTÓ résztvevői az elért helyezésüknek megfelelő
pontszámot viszik tovább az összetett versenybe.
A TOTÓ kérdéseinek összeállításához Láda Gáspár, Zellei Ágnes, Kovács Norbert:
„Amit a horgásznak tudnia kell”, című szakkönyvet-, a fogási napló előírásait, Herman
Ottó: „A magyar halászat könyve” című művét, Pénzes Bethen, Tölg István:
Halbiológia horgászoknak, a Magyar Horgász és a Sporthorgász ez évi számait
használjuk fel, de lesznek benne a halvédelmi és halgazdálkodási törvénnyel
összefüggő kérdések is.
3. Célbadobás
A versenyre a horgásztó melletti területen kerül sor 10.00 órai kezdettel.
Felszerelés: A célba dobáshoz szükséges eszközről minden versenyző maga
gondoskodik, a bot hossza nem haladhatja meg a 3 métert. A 20 grammos dobósúlyt
a szervezők biztosítják.
A versenyben a csapatok egy tagja vesz részt. A versenyző nevét az érkezés
alkalmával a rendezők felé előre be kell jelenteni.
Feladat és pontozás:
2 próbadobás után 5 célbadobás 12 méterre elhelyezett célra.
Pontozás találat szerint 0-5-ig, maximum 5 találat. Az 5 találatos versenyzők addig
dobnak felváltva, amíg nem dől el az első hely sorsa.
A csapatok az elért pontszám alapján elért helyezési számot viszik magukkal az
összesített versenybe.
Az összetett verseny végeredményének megállapítása és díjazása
A három versenyszámban elért helyezési számok összege adja az összesített verseny
végeredményét. Minél kisebb az összesített helyezési szám, annál előkelőbb a csapat
helyezése. A versenyszámonként „nullázó” versenyzők a résztvevő csapatok számának
megfelelő legmagasabb pontszámot kapják.
Díjazás
Az első helyezett csapat elnyeri a VDSZ által alapított „VDSZ Horgász Vándor Kupa -t”.
Az I-III. helyezett csapat elnyeri a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, és a Makói Gumiipari Szakszervezet által biztosított
díjakat. Díjazzuk továbbá a legnagyobb halat kifogó versenyzőt, valamint a célba dobás és a
Horgász TOTÓ első helyezettjeit.
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Egyebek
 Minden jelenlévő a saját felelősségére vesz részt a rendezvényen.
 Minden vitás kérdésben a Versenybíróság dönt.
 A résztvevő csapatokat korlátlan számban kísérhetik tagtársaik. A versenyzők és a
kísérők egyaránt 1000 Ft/fő részvételi díjat fizetnek, amely magában foglalja a 14.00
órakor kezdődő ebéd és 1 pohár sör vagy üdítő árát.
 A helyszín megközelítéséhez, a Horgászrend és egyéb fontos tudnivalók ismeretéhez
a horgásztó honlapjának linkjére kattintva http://www.deszki-to.hu/ minden
szükséges információ rendelkezésre áll.

Budapest, 2017. március 10.

Minden jelentkező csapatot szeretettel várunk!

Magyar Vegyipari, Energiaipari és
Rokon Szakmákban
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Makói Gumiipari Szakszervezet
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