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         Ikt.szám:     9/5/2022. 

 

Tárgy: Levelező forduló eredmények  

 

Kedves Horgásztársak! 

 

A horgászvetélkedő levelező fordulójának végeredményét ezúton küldjük meg Nektek és a 

levelező fordulóban sikeresen szerepelt 1-10. helyezett csapatot szeretettel meghívjuk 

a XVII. VASI VIZEKEN - DECATHLON Általános Iskolai Horgászvetélkedő helyszíni 

döntőjére. A helyszíni vetélkedőre be nem jutott csapatoknak munkájukat megköszönve 

gratulálunk a levelező fordulóban elért eredményeihez. 

 

A helyszíni fordulót 2022. június 03-án (pénteken) 8.30 órai kezdettel tartjuk a 

Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központban (9795 Vaskeresztes 165/4.hrsz.). A helyszíni 

elméleti vetélkedőre minden csapat hozzon magával íróeszközöket, ollót az esetleges 

barkácsolási feladathoz.  

 

A helyszíni elméleti vetélkedő során elsősorban a halakról, horgászati szabályokról 

elsajátított ismereteket kívánjuk feltárni, teszt jellegű feladatok megoldásával.  A 

felkészüléshez ajánlott szakirodalom:  

 Pintér Károly: Magyarország halai c. könyv 

 MOHOSZ által kiadott on-line horgászvizsga tananyag, mely a következő linken 

ingyenesen letölthető: https://vasivizeken.hu/files/page/allami-horgaszvizsga-

tananyag-1612465211.pdf 

 

A helyszíni vetélkedő tervezett menete: 

    8.30-8.40  Megérkezés, regisztráció  

                     (Horgászturisztikai Központ- Rendezvénytér) 

                        8.40-8.50 Megnyitó 

                        8.50-9.50  Elméleti feladat megoldása 

                        9.50-10.30  Felkészülés a horgászversenyre – Alpesi-tó 

                       10.30-12.30 Halfogó verseny 

                      /11.00-11.30    Szendvics csomagot biztosítunk ebédre/  

                       12.30-13.30 Értékelés 

                       14.00 Eredményhirdetés 

 

A horgászverseny szabályai: 

- A csapatok sorsolás útján kapnak egy – egy 2 fő horgászatára alkalmas rajthelyet, ahol 

szabad horgászniuk. 

- Csapatok kizárólag minimum 1 fő segítővel (Pl.: tanár, szülő) vehetnek csak részt a 

versenyen. 
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- A Horgász Szövetség által biztosított 1 db 3 m-es és 1 db 5 m-es horgászbottal 

vagy saját 1 db 3 m-es és 1 db 5 m-es gumizás nélküli spiccbottal lehet horgászni 

a csapatoknak. 

 - Minden csapatban egyidejűleg két fiatal horgászhat, a másik két fiatal segíthet.  

- Minden csapatnak 4 db szereléket biztosítunk. (Tehát botonként 1-1 db tartalék szerelék 

van) Minden csapat saját döntése szerint hozhat magával tartalék szereléket, 

kiegészítőket. (Pl.: horog, ólom, úszó ..stb.), valamint gumizatlan max. 5 m-es spicc botot. 

- A csaliról és etetőanyagról minden csapatnak magának kell gondoskodni. (Maximum 2 

kg etetőanyag használható.) Csali bármi lehet, amivel pontyot, keszeg-és kárászféléket 

lehet fogni. 

- A halakat súlyra értékeljük, ezért minden csapat min. 1-1 db gyűrűs szákot hozzon 

magával. A horgászverseny győztese az a csapat lesz, aki  súlyra a legtöbb halat fogja. 

- Csapatonként 1 db horogszabadító megléte szükséges! 

 

A verseny végeredményének megállapítása az alábbiak szerint fog történni: 

Levelező forduló végeredményének számító helyezési szám  +  Helyszíni elméleti forduló 

helyezési szám  +  Horgászverseny helyezési szám  = Összesített helyezési szám. Az a 

csapat nyer, amelyiknek a legalacsonyabb lesz az összesített helyezési száma 

(Holtverseny esetén a levelező forduló végeredménye dönt) 

 

A döntőben történő részvételhez kérünk minden csapatot, hogy a következő 

linken elérhető regisztrációs lapot kitöltve küldjék be részünkre  

2022. május   24. (kedd) 10.00 óráig: 

https://forms.gle/bKmpnqohu8favthB9 

 

Amennyiben további információra lenne szükségük, abban az esetben örömmel állok a 

rendelkezésükre a fenti elérhetőségeken. 

 

Vaskeresztes, 2022. május 09. 

 

 

Horgászüdvözlettel: 

 

 

 

Puskás Norbert 

ügyvezető elnök 

https://forms.gle/bKmpnqohu8favthB9

