
 
 

VIII. Pinka-völgyi Halas Nap  
Barátságos horgászverseny 

 
Verseny ideje:            2022. július 9. (szombat) 
Verseny helyszínei:    

 Vaskeresztesi Pinka-holtágon (Felnőtt hobbi kategória) 

 Vaskeresztesi Önkormányzati-tó (Felnőtt versenyző kategória) 

 Alpesi Horgász-tó (Ifjúsági kategória) 

 
Nevezési díj:                0 Ft   
Nevezési határidő:    2022. júl. 04. 12.00 óra 

 A nevezéseket a https://vasivizeken.hu/hu/esemenyek/versenyidopontok oldalon lehet leadni. 

A VERSENY MAXIMÁLIS LÉTSZÁMA HELYSZÍNENKÉNT: 15  FŐ 

 

Verseny menete:  A verseny egy 4 órás fordulóban kerül megrendezésre! 
6.45   Regisztráció - az Alpesi Fogadó és Borházban. 
7.00   Technikai értekezlet, megnyitó, sorsolás 
7.30 -  9.00  Helyek elfoglalása, felkészülési idő 

  8.50 -  9.00  Etetés 
 9.00 - 13.00  Halfogás    
 13.00-14.00   Mérlegelés  

   13.30 – 14.45   Ebéd  – Alpesi Fogadó és Borházban   
15.00   Eredményhirdetés  

 
Szabályok: 

 Minden versenyzőnek rendelkezni kell a verseny napján 2022. évre érvényes állami horgászjeggyel.  

 Gyűrűs haltartó szák használata kötelező! 

 Etetőanyag – átöntés után, használatra kész állapotban - maximum 20 liter és csali maximum 2,5 liter 
használható. (max.: 1 liter etető szúnyoglárva, ezen felül 1/8-ös /0,125 l/ csalis edénybe  tűzőszúnyog, a 
giliszta mennyiség max. 0,5 liter) 

 Helyszínenként az indulókat külön szektorban értékeljük!  

 A versenyen egyidejűleg 1 bot használható és legfeljebb 1 db egyágú horgot lehet alkalmazni a szereléken. 

A versenyen úszós és fenekes módszerrel egyaránt használható hobbi kategóriában. Versenyző 

kategóriában kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni. 

 Hobbi kategóriában pontymatrac használata kötelező! 

 A versenyeken tilos az etetőrakéta,  spomb használata! 

 Kifogott és versenybe számító érvényes halnak az tekinthető, amely a versenyvégét jelző  dudaszó 
megkezdésekor, vagy azt megelőzően már a part vonalán belül, a horgász birtokában van. A dudaszó 
utáni kifogott hal érvénytelen azonnal vissza kell engedni. 

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A versenyről való távolmaradást a horgász a 06703399707-es telefonszámon jelezni köteles! 

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata és a Szervező 
Bizottság állásfoglalása az irányadó 
 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

 

---- 
Változás jogát fenntartjuk! 

 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm

