
(Liszó)

Általános feltételek

A Megyei Egyéni Feeder Horgászbajnokságon kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon
horgászengedéllyel, a Magyar Országos Horgász Szövetséghez tartozást kifejező szövetségi betétlappal rendelkeznek, és a
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetséghez (továbbiakban: HZMSZ) tartozó egyesületek tagjai. Ezeket a horgászati okmányokat a
regisztráció alkalmával a versenybizottság kérésére be kell tudni mutatni, bármelyik okmány hiányában a versenyző nem indulhat a
bajnokságon.

A HZMSZ által rendezett versenyen nevezési díj nincs, viszont az induláshoz előzetes regisztráció szükséges.
A versenyekre regisztrálni a következő helyszíneken lehet:

- Nagykanizsa Tavasz horgászbolt
- Nagykanizsa Szúnyog horgászbolt
- Zalaegerszeg Varga horgászbolt
- Zalaegerszeg Kiskukac
- Zalaegerszeg Misi horgászbolt
- Letenye  Mura horgászbolt
- e-mail: somaxgtm@gmail.com

Megyei Egyéni Feeder Horgászbajnokság

A HZMSZ Versenybizottsága meghirdeti a felnőtt Megyei Egyéni Feeder Horgászbajnokságot. A bajnokságra 2017. 04.02.-én
(Vasárnap) kerül sor, egy fordulóban, a Liszói tavon. A forduló időtartama 5 óra. A verseny 1 szektorban kerül megrendezésre. A
sorsolás húzás alapján lesz lebonyolítva. A versenyt minimum 10 versenyző esetén rendezzük meg !

Nevezési díj a megyei egyéni feeder horgászbajnokságra: Nincs, de kötelező regisztráció szükséges.

Regisztráció határideje: 2017.03.29.

Díjazás: Az 1-2-3 hely kupa + vásárlási utalvány Az első helyezett 1 évig birtokolhatja a vándorkupát.
A Megyei Feeder Horgászbajnokság lebonyolítása Ezúttal NEM az érvényben lévő Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségének
hivatalos Feeder versenyszabályzata szerint történik. A megkötés: A versenyző csak Feeder felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú
horoggal. Etetni csak etetőkosárral, vagy csúzlival lehet..A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a
jellegzetes "gereblyézés".
Kifogottnak az a hal tekinthető, amely a verseny végét jelző dudaszó megkezdésekor már nincs a vízben. A saját szektort elhagyó,
szomszéd szektorban vagy semleges zónában fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, kivéve, ha a két versenyző zsinórja
összeakadt. A mérlegelés után a halak visszahelyezésre kerülnek.

Időbeosztás első forduló:

A horgászversenyen mindenki saját felelősségre vesz részt. A verseny ideje alatt történő esetleges balesetekért,
anyagi kárért a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége felelősséget nem vállal!

Jó versenyzést kíván a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége!

Regisztráció 6:50 1 Duda
Technikai értekezlet, sorsolás 7:00 2 Duda
Rajthelyek elfoglalása, felkészülési idő 7:30 3 Duda
Etetés 8:50 4 Duda
Verseny kezdete 9:00 5 Duda
Verseny vége, Mérlegelés 14:00 6 Duda
Eredményhirdetés Kb: 15:00 7 Duda


