(Zala folyó)
Általános feltételek
A Megyei Egyéni Horgászbajnokságon kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon
horgászengedéllyel, MOHOSZ tagsággal rendelkeznek, és valamely Zala megyei horgászegyesület 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 nevezni/regisztrálni a somaxgtm@gmail.com emailcímen illetve Somogyi Balázsnál 06302939798 telefonon lehet.
információ: Somogyi Balázs 0630/2939798
A Zala legjobb horgásza indulóinak külön nevezni nem kell.

Megyei Egyéni Horgászbajnokság
A HZMSZ Versenybizottsága meghirdeti a felnőtt Megyei Egyéni Horgászbajnokságot. A bajnokságra 2022. 05. 01. kerül sor, két
fordulóban, a Zala folyón. A fordulók időtartama 4 óra. A verseny minimum 2 szektorban kerül megrendezésre. Edzési lehetőség van,
érdeklődni Somogyi Balázsnál, a már leírt telefonszámon. A verseny a Zala folyó Bárándi patak befolyójától északra lesz megrendezve.
Gyülekező a Zalavár-Zalaszabar összekötő út Zalavár felől található halőrháznál lesz.
Nevezési díj a megyei egyéni horgászbajnokságra: Nincs, de kötelező regisztráció szükséges.
Regisztráció határideje: 2022.04.27.
Díjazás: Az 1-2-3 hely kupa + vásárlási utalvány Az első helyezett 1 évig birtokolhatja a vándorkupát.
4 órás fordulók esetén a maximum 20 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat,
és ragasztókat, aromákat) használható fel. A fordulónkként összesen 2,5 liter élőcsali felhasználása engedélyezett.
A SZÚNYOGlárva Használata Tilos
A versenyző csak úszós felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú horoggal. Horog csaliként tilos pelletet, gyurmát, tájgert, bojlit
használni. 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.
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Jó versenyzést kíván a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége!

