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VDSZ-Halaspack horgász csapatverseny versenyszabályzata 
 

Helye: Kiskunhalas, Ezüst-tó Horgászcentrum (https://ezustto.hu/elerhetoseg/) 
 
Ideje: 2022. október 8. szombat 
 
Időbeosztás: 
 
07.00 óráig  gyülekező a verseny helyszínén, regisztráció, ünnepélyes 

megnyitó, versenyszabályzat ismertetése, 
07.15 óra    sorsolás 
08.00 óra   halfogási verseny 
13.00 óra   mérlegelés, eredményhirdetés, díjátadás 
13.30 órától   ebéd 
 
Csoportos halfogási verseny 

A verseny a kiskunhalasi Ezüst-tó Horgászcentrumban (Horgászrend: 
https://ezustto.hu/2022/04/29/ezust-to-horgaszcentrum-horgaszrend/) kerül 
megrendezésre 2022. október 8-án 07.00 órától 14.00 óráig és azon a versenyzők 
csapatban vesznek részt. 
A csapatok 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 
 
Főbb szabályok: 

1. kötelező min. 2,5 méteres vagy hosszabb haltartó. 

2. kötelező pontymatrac. /Nem a legvékonyabb/  

3. Fertőtlenítő használta kötelező. 

4. 5kg feletti pontyot,tokhalat,amúrt azonnal mérlegelni kell. 

4. kötelező pontyzsàk, erre azért van szükség, mert ha a mérlegelő személyzet nem ér oda 

időben, a hal nem lehet sokáig a parton. 

6. Szakál nélküli horog használata a megengedett a horgászversenyen. 

 
A versenyzők személyenként 1-1 horgászbottal, botonként legfeljebb 1 darab egyágú, 
szakáll nélküli horoggal horgászhatnak. Nagyméretű merítő háló, versenyszák, 
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. A helyszínen 7 órakor kerül sor a horgászhelyek 
kisorsolására. 

 
Etetés és csali anyag 

A csapatok a horgászhelyet tetszés szerinti - az észszerűség határain belüli - mennyiségű 
etetőanyaggal etethetik. Romlott, penészes etető, illetve kutyatáp használata tilos! 
Csaliként az Országos horgászrendben engedélyezett mindenféle állati vagy növényi, 

https://ezustto.hu/elerhetoseg/
https://ezustto.hu/2022/04/29/ezust-to-horgaszcentrum-horgaszrend/
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valamint műcsali használható. Pergetni és rablóhalazni nem lehet. Csali háló használata 
TILOS! 

 
Mérlegelés  

A verseny ideje alatt a mérlegelés folyamatosan történik. A kifogott halakat minimum 2,5 
méteres versenyszákban kell a mérlegelésig tárolni, amelyeket kíméletesen vissza kell 
majd engedni a tóba.  

 
Pontozás 

A horgászhelyek halfogási eredménye csapatonként külön-külön kerül értékelésre (a 
mérlegeléskor a fogott halak súlyát két tizedesig írjuk fel).  
 
Az így kapott, halak súlyából származó összesített eredmények alapján dől el a halfogó 
csapatverseny sorrendje. Súlyegyenlőség esetén a kifogott halak darabszáma dönti el a 
sorrendet. 

 
Kizárás 

Amennyiben a versenybizottság valamelyik versenyzőt a versenyszabályok megsértésén 
tetten éri, kizárja a versenyből. 
 
A verseny 08.00 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 
azonnal mérlegelik a kifogott horgászzsákmányt.  

 
A verseny végeredményének megállapítása és díjazása 

Az elért pontszámok adják a verseny végeredményét. 
 
Díjazás 

Az I-III. helyezett elnyeri a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége és a Halaspack Szakszervezete által biztosított díjakat. Díjazzuk 
továbbá a legnagyobb halat kifogó versenyzőt és a legtöbb darabszámú halat kifogót. 

 
Egyebek 

• Minden jelenlévő a saját felelősségére vesz részt a rendezvényen. 

• Minden vitás kérdésben a Versenybíróság dönt.  

• A helyszín megközelítéséhez, a Horgászrend és egyéb fontos tudnivalók ismeretéhez a 
horgásztó honlapjának linkjére kattintva: https://ezustto.hu/2022/04/29/ezust-to-
horgaszcentrum-horgaszrend/ minden szükséges információ rendelkezésre áll. 

• Elérhetőség: https://ezustto.hu/elerhetoseg/ 

• Térképen, közvetlen link: https://goo.gl/maps/mzqZy9SPQUH2 
 
Budapest, 2022. szeptember 30. 

 
Minden jelentkezőt szeretettel várunk! 
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Magyar Vegyipari, Energiaipari és 
Rokon Szakmákban 

Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 

 
Halaspack Szakszervezete 

 


