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VASI VIZEKEN  - TACKLEBAIT 

M ETHOD FEEDER KUPA 2021 .  
 

      Lukácsházi Abért II. tó 

2021. április 11. (vasárnap) 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tervezett versenypálya: 

 

 
 

A versenyre nevezett horgászok névsora: 

 

Ssz Név Horgászkártya szám 

1. Böröndy Adrián 617364 

2. Böröndy Milán 116952 

3. Czibók Ádám 231246 

4. Dávid Lukács 069621 

5. Dienes Martin Jenő 218810 

6. Dobos Gyula 065970 

7. Fordán Krisztián 140094 

8. Hajba Gábor 093027 
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9. Heintz Szilvia 115839 

10. Horváth Kristóf 067266 

11. Horváth Sándor 229740 

12. Horváth Zsolt 157720 

13. Kovács Attila 171233 

14. Kovács László 165444 

15. Kozsán Péter 006467 

16. Kubicsek Máté 242187 

17. Kurucz József 034592 

18. Lisztes Gergely 156386 

19. Mészáros Bence Krisztián 093309 

20. Mészáros Károly 093315 

21. Mihácsi Bálint 071295 

22. Németh Bálint 150408 

23. Németh Dénes 148010 

24. Németh Gábor 012108 

25. Németh Ramón 021207 

26. Rozmann Tamás 003602 

27. Rozsonszky Szabina 130025 

28. Sipos József 112161 

29. Süle Ferenc 012328 

30. Szabó Dániel 165722 

31. Szigeti László 145781 

32. Tancsics Dezső 013322 

33. Termecki Gábor 190358 

34. Tislér Lajos 696418 

35. Tolnai Bálint 232257 
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36. Tóth László 010531 

37. Török Zoltán Gábor 015039 

38. Vékony Róbert 098801 

39. Zámbó Krisztián 222542 

40.  1 fő nevezőt még tudunk fogadni 

 

Technikai és Covid elleni védekezéssel kapcsolatos információk: 
 
1. A versenyen kizárólag az vehet részt, aki a „Nyilatkozat sportrendezvényen történő 
részvételhez V4” nyomtatványt kitölti, aláírja és leadja a szervező képviselőjének 
legkésőbb a csali limiten.    Egy versenyzőnek maximum 1 fő kísérője lehet, az Eü 
nyilatkozat kitöltése a kísérőnek is kötelező! A nyomtatvány letölthető a linkre 
kattintva: https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=49:nyilatkozat-
sportrendezvenyen-torteno-reszvetelhez-v4 
 
2. Minden versenyen indulónak rendelkezni kell érvényes versenyzői engedéllyel 
(3000 Ft). A versenyzői engedély a www.horgaszjegy.hu oldalon otthonról is on-line 
intézhető (Részletes információk a következő videóban: 
https://www.youtube.com/watch?v=c9KPU3Y60UQ), vagy a közeli 
horgászegyesületben is megváltható. 
 
3. Sorsolás, előkészületek:  A többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika 
feltételeinek eleget téve a sorsolást a szervezők végzik.  
 
 
A Szövetségi iroda munkatársai vasárnap reggel 7:30 órakor a Szövetség 
hivatalos facebook oldalán (https://www.facebook.com/vasivizeken) élő 
közvetítésben fogják kisorsolni minden versenyző  horgászhelyét a nevezők 
ABC sorrendjében. A sorsolásra ezért nem kell megjelenni a helyszínen, 
nincsen megnyitó sem.  Ha a versenyző esetleg nem tud részt venni a versenyen, 
akkor mielőbb, de legkésőbb 2021. április 11. (vasárnap) 7.15 óráig. köteles a 
Szervezőket  a 06703399707-es telefonszámon értesíteni. 
A versenyzők közvetlenül a számukra kisorolt rajthelyre érkeznek reggel 8.30 órára, 
ekkortól lehet a box-ba belépni. A sorsolás eredménye a www.vasivizeken.hu 
oldalon is közzétételre kerül, valamint kérdés esetén a helyszíni pályabírók  is 
segítenek az eligazodásban. 
 
Mivel a verseny 11:00-kor kezdődik, így a rajthelyen mindenkinek 2,5 óra áll majd 
rendelkezésére a felkészülésre és az etetőanyagok, csalik előkészítésére. 
Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy ebben az időszakban kerüljenek 
minden csoportosulást, közös ücsörgést, központi parkolóban történő 
„bandázást”.  
 
Kérünk minden versenyzőt a lehető legkevesebb szociális érintkezésre, a 
védőtávolságok, illetve a maszkviselési szabályok betartására! Ennek értelmében a 
rajthelyen nem, de a rajthelyet elhagyva a maszk viselése kötelező. Továbbá a 
maszk viselése csali ellenőrzéskor, mérlegeléskor és a díjak átvételekor is 
kötelező. 
 

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=49:nyilatkozat-sportrendezvenyen-torteno-reszvetelhez-v4
https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=49:nyilatkozat-sportrendezvenyen-torteno-reszvetelhez-v4
https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=49:nyilatkozat-sportrendezvenyen-torteno-reszvetelhez-v4
https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=49:nyilatkozat-sportrendezvenyen-torteno-reszvetelhez-v4
http://www.vasivizeken.hu/
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4. Mérlegelés: A versenyző a forduló végén nem hagyhatja el a rajthelyét addig, míg 
a mérlegelők meg nem érkeznek. A mérlegelés során csak a mérlegelő bizottság és 
a versenyző tartózkodhat a rajthelyen. Kérjük a segítőket is, hogy ne kísérjék a 
mérlegelőket a pályán! A versenyző a mérlegeléskor a járványvédelmi okok miatt 
nem írhatja alá a mérlegelő lapot. A mérlegelést vezető hangosan bemondja a 
fogott halak össztömegét, melyet a versenyző igen, vagy elfogadom válaszával 
hitelesít, melyet a mérlegelő megjelöl a lapon. 
 
5. Eredmények közlése: A mérgelést követően a fogási eredmények kiértékelésére 
és összesítésére a helyszínen kerül sor. Az eredmények közzétételre kerülnek a 
www.vasivizeken.hu oldalon, várhatóan 17.00 órakor. A díjazottak jelölésre kerülnek 
az eredménytáblázatban. 
 
6. Díjátadás: A verseny dobogósait, díjazottjait várjuk csak a díjátadóra, mindenki 
mást kivételesen arra kérünk, hogy a verseny után hagyja el a versenypályát, és 
induljon haza! 
 
A fentiek betartását a szervezők szigorúan ellenőrizni fogják, és ezek be nem 
tartásáért figyelmeztetés, majd sárgalapos figyelmeztetés, legvégső esetben a 
kizárás jár! 
 
A verseny menetrendje: 
07:30   Sorsolás (szervezők által történő sorsolás rajthelyekre élő facebook  

közvetítésben) 
08:30   1. hangjelzés: rajthelyek elfoglalása 
09:45   2. hangjelzés: 5 perccel a csali ellenőrzés megkezdése előtt 
09:50   csali és etetőanyag ellenőrzés 
10:50   3. hangjelzés: etetés kezdete 
11:00   4. hangjelzés: verseny kezdete 
15:55   5. hangjelzés: utolsó 5 perc a versenyből 
16:00   6. hangjelzés: verseny vége, mérlegelés  

/A verseny lefújásának pillanatában már/még horgon lévő hal  
kifárasztására további 10 perc áll rendelkezésre./ 

17:00   Eredmények közzététele 
17:30   Eredményhirdetésre  kizárólag a díjazottak részére. 
 
Egyéb szabályok, információk: 

 Verseny a legfrissebb országos Method szabályzat az érvényes, mely elérhető a 
MOHOSZ weboldalán, vagy a következő linken: 
https://nyito.mohosz.hu/index.php/versenysport/63-versenyszabalyzatok/677-
method-feeder-versenyszabalyzat-
mfvsz210212?fbclid=IwAR1KmLtWvY5dIl8nlbkuEcG79eysNQoz_KpRiNgoCBmlz
OkENUGW1S8J3Xk 

 A versenyző köteles a horgászhelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.  

 A versenyre benevezettek a kiadott behajtási engedéllyel a versenyt megelőző 
három napban is jogosultak behajtani a versenypálya melletti területekre. 
Nagyobb esőzés esetén előfordulhat, hogy pár horgászhelyet gépkocsival 
korlátozva lehet majd megközelíteni. A töltésre felhajtani szigorúan TILOS! 

 Egyéb nem szabályozott kérdésekben a Szervező Bizottság állásfoglalása 
az irányadó. 

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 
SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

http://www.vasivizeken.hu/
https://nyito.mohosz.hu/index.php/versenysport/63-versenyszabalyzatok/677-method-feeder-versenyszabalyzat-mfvsz210212?fbclid=IwAR1KmLtWvY5dIl8nlbkuEcG79eysNQoz_KpRiNgoCBmlzOkENUGW1S8J3Xk
https://nyito.mohosz.hu/index.php/versenysport/63-versenyszabalyzatok/677-method-feeder-versenyszabalyzat-mfvsz210212?fbclid=IwAR1KmLtWvY5dIl8nlbkuEcG79eysNQoz_KpRiNgoCBmlzOkENUGW1S8J3Xk
https://nyito.mohosz.hu/index.php/versenysport/63-versenyszabalyzatok/677-method-feeder-versenyszabalyzat-mfvsz210212?fbclid=IwAR1KmLtWvY5dIl8nlbkuEcG79eysNQoz_KpRiNgoCBmlzOkENUGW1S8J3Xk
https://nyito.mohosz.hu/index.php/versenysport/63-versenyszabalyzatok/677-method-feeder-versenyszabalyzat-mfvsz210212?fbclid=IwAR1KmLtWvY5dIl8nlbkuEcG79eysNQoz_KpRiNgoCBmlzOkENUGW1S8J3Xk

