
A Borostyán HE. Zalalövő Salla Harcsafogó versenyt rendez
a zalalövői Borostyán tavon

A verseny időpontja: 2018. május 10. (csütörtök) 17:00-tól 2018. május 13. (vasárnap) 12:00-ig
A verseny helyszíne: Zala megye, Zalalövő, Borostyán tó ( 22,5 hektár )

A verseny szabályai:
1. A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt.
2. Minden versenyzőnek kötelező az érvényes állami horgászjegy.
3. A versenyzőknek a végszerelék behordása engedélyezett.
4. Csónak használata engedélyezett. Csónakot csak a szerelék ki-behordására illetve a harcsa
fárasztására szabad használni a csónakra vonatkozó vízi közlekedés szabályai szerint.
Elektromos csónakmotor (akkumulátoros) és halradar használata engedélyezett.
5. A horgászat kizárólag partról történik a kijelölt és kisorsolt helyeken.
6. Egy csapat (2 fő) maximum 4 bottal horgászhat , botonként maximum 2 db horoggal.
A csalihal fogása engedélyezett, a csalihal fogására használt bot nem számít bele a botok
számába. A pergetés, kuttyogtatás nem engedélyezett.
7. Éjszaka kötelező a horgászhelyet folyamatos fehér fényű fényforrással megvilágítani a
többiek zavarása nélkül.
8. A csapatok idegen segítséget csak a hal fárasztása, csónakba vagy partra emelése során
vehetnek igénybe.
9. A versenyen fogott összes harcsa (szürke harcsa) mérlegelésre kerül. Minden kifogott
harcsa 500 pont +10 dekagrammonként 10 pont.
10. A kifogott 10 kilogramm feletti harcsát a rendezőknek azonnal jelezni kell a
regisztrációnál megadott telefonszámokra, a 10 kg-nál kisebb harcsát pontyzsákban kell
tárolni a mérlegelésig. A mérlegelést a rendezőség végzi el.
11. Vágóhorog használata tilos! A 10 kg-nál nagyobb harcsát a száján átfűzött pányván kell
tartani a mérlegelők megérkezéséig.
12. A csapatok között az előre kijelölt, számozott horgászhelyek sorsolással lesznek eldöntve.
13. A versenyen elhagyott, eltulajdonított tárgyakért a rendezőség nem vállal felelősséget.
14. Óvást írásban a verseny végéig fogad el a rendezőség. Az óvást a rendezőség bírálja el.
Óvás díja: 10.000,- Ft.
15. A kijelölt horgászhelyeken sátor állítása engedélyezett. A horgászhely tisztán tartásáért a
versenyzők felelősek. A szemetes horgászhelyen horgászó csapatot a rendezők kizárhatják a
versenyből!
16. Csónakot a rendezőség nem tud biztosítani.



A verseny részletes programja:

2018. 05. 10. 15:00 – 16:00 Regisztráció a halőrháznál
2018. 05. 10. 16:00 – 16:30 Megnyitó, sorsolás
2018. 05. 10. 16:30 – 17:00 Horgász helyek elfoglalása
2018. 05. 10. 17:00 Verseny kezdete, horgászat megkezdése
2018. 05. 11. 12:00 Ebéd
2018. 05. 12. 12:00 Ebéd
2018. 05. 13. 12:00 Verseny vége
2015. 05. 13. 12:00 – 13:00 Összesítés
2015. 05. 13. 13:00 – 14:00 Ebéd, eredményhirdetés, díjak átadása

Helyek sorsolása: a beérkezett érvényes nevezések beérkezési időrendi sorrendje szerint először a
helyválasztási sorrend kerül sorsolásra. Ezután kerül sor a helyválasztási sorsolásra. A nevezés akkor
válik érvényessé, mikor a nevezési díj beérkezik a számlára, vagy ha befizetésre kerül.

Nevezési díj: 40.000,- Ft/csapat, befizetés a 75500313-10038989 számlaszámra, vagy személyesen
Nérer Editnél, Zalalövő, Kossuth u 4.szám alatt lehet hétfőtől csütörtökig 8-15:30 óra között és
pénteken 8-12 óra között. Nevezés előtt feltétlen érdeklődni kell a megmaradt szabadhelyek számáról
az alábbi telefonszámon: 30-8412-689.
A nevezéseket 2018. április 02.-től április 27.-ig fogadjuk el. A nevezés akkor érvényes, ha a
nevezési díj az egyesület számlájára megérkezett, vagy a fent megjelölt helyen befizetésre került.
A verseny minimum 10 csapat nevezése esetén kerül megrendezésre és maximum 16 csapat nevezését
tudjuk elfogadni a beérkezés sorrendjében. A verseny elmaradása esetén a beérkezett nevezési díjakat
visszautaljuk, illetve visszafizetjük a befizetés hehyszínén.

Díjazás:
- 1. helyezett csapatnak: 80.000,- Ft vásárlási utalvány, oklevél és a Vándorkupa.
- 2. helyezett csapatnak: 40.000,- Ft vásárlási utalvány és oklevél.
- 3. helyezett csapatnak: 20.000,- Ft vásárlási utalvány és oklevél.
- A legnagyobb és a legtöbb harcsa kifogójának: kupa.

Információ: www.zalalovohorgaszto.hupont.hu Név: Ollár László 06-30- 9862-165
E-mail cím: ollarlaci@gmail.com


