ÖKO Horgásziskola Program – 2019.
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége

Tájékoztató a programokról
1. program: Hétvégi horgásziskola
A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését hivatott elősegíteni, kiemelt figyelmet fordítva
a horgászat megszerettetésére. Az ÖKO Horgásziskola programban részt vevő gyermekek
számára márciustól júniusig szakemberek irányításával, ingyenes lehetőséget biztosítunk
kéthetente szombat délelőttönként 9:00 – 13:00-ig vidám horgászatokra, ahol a horgászat
gyakorlati ismereteit sajátíthatják el.
Időpontok:

2019. április 6, 27. – május 4, 18. – június 1, 15.
Kéthetente - szombat délelőttönként

Általános tartalom: -

vízi, vízparti élővilág,
horgászat a gyakorlatban,
természetvédelem, tudatos környezetvédelem,
pályázat a természetért,
felhívás a horgásztáborra,
felhívás a horgászversenyekre,
stb.

Eszközigény: A foglalkozások idején saját úszós vagy fenekezős felszereléssel lehet majd
horgászni. Ajánlott a 4 – 6 méteres spiccbot. A csalit és az etetőanyagot a
szövetség biztosítja.
Részvétel:

8 - 18 éves korosztály (1 - 8. osztályosok) számára – regisztrációs lap beküldése
szükséges!

Tematika:

9 - 10 óráig oktatás, beszélgetések, helyi és meghívott előadókkal:
- segítség a munkafüzet kitöltéséhez, az interjúkészítéshez,
fotózáshoz, stb.
- halőrzés, halőr feladatai, telepítés, ellenőrzés, rend, fegyelem,
- elsősegélynyújtás a vízparton /tél, hőség, horogszabadítás,
telefonszámok, stb./
- természetvédelem /vizek szennyezése, mezőgazdasági
tevékenységek hatása a vízi élővilágra, újrahasznosítás stb./
- vadőrzés – vadak és a vízi élővilág kapcsolata,
- gyógynövények a vízben és a vízparton,
- madárvilág – madarak és a vízi élővilág kapcsolata,
- versenyhorgász kisebb bemutatója, felszerelés, etetőanyagok.
10 - 13 óráig horgászat, felszerelések, módszerek:
- jellemzően úszós és fenekezős horgászat,
- csalik, etetőanyagok használata,
- eszközök és használatuk /horogkötés, halfogás, haltartás stb./.

Helyszín:

Zalaegerszeg: Gébárti- víztározó, Kézművesek házánál

Jelentkezési határidő:

folyamatos, bármelyik nap lehet csatlakozni

2. program: Nyári horgásztábor
A horgásztábor megrendezésére pedagógusok és horgász szakemberek bevonásával kerül sor.
A megrendezésre kerülő horgásztábor nappali rendszerű és önköltséges. A hétfőtől péntekig
tartó tábor részvételi díja 15.000,- Ft, mely tartalmazza a napi kétszeri étkezés – tízórai, meleg
ebéd költségét is. A 10 – 14 éves gyermekek a tábor végén – folyamatos részvétel és
felkészítés esetén - megkapják vizsgabizonyítványukat. A felkészítés ingyenes, a vizsga
díjmentes.
Időszak:

2019. június 17-21. - 8,00 – 16,00 óráig /10-14 év/
2019. június 24-27. - 8,00 – 16,00 óráig /14-18 év/

Helyszínek: Zalaegerszeg: Gébárti- víztározó – Szövetségi Horgászház;
Részvétel:

Két táborban 10-14 és 14-18 éves korosztály számára – regisztrációs lap
beküldése szükséges!

Tartalom:

- vízi, vízparti élővilág,
- természetvédelem, tudatos környezetvédelem,
- felkészülés a horgászvizsgára igény szerint,
- horgászat, felkészülés a hétvégi horgászversenyre, stb.
Tematikus foglalkozások:
- halőrzés, a halőr feladatai, telepítés, ellenőrzés, horgászrend,
- elsősegélynyújtás a vízparton /tél, hőség, horogszabadítás,
kullancs a bőrben, segélyhívó telefonszámok stb./,
- úszni tudás fontossága, úszómester, vízi mentő tapasztalatai stb.,
- természetvédelem /vizek szennyezése, mezőgazdasági
tevékenységek hatása a vízi élővilágra, újrahasznosítás stb./,
- vadőrzés – vadak és a vízi élővilág kapcsolata,
- gyógynövények a vízben és a vízparton,
- madárvilág – madarak és a vízi élővilág kapcsolata,
- versenyhorgász kisebb bemutatója, felszerelés, etetőanyagok,
- természetjárás, háziállat-simogatás.
Horgászat, felszerelések, módszerek:
- jellemzően úszós és fenekezős horgászat,
- feeder- és pergető horgász órák,
- csalik, etetőanyagok használata,
- eszközök és használatuk,
- a szerelék elkészítése, összeállítása,
- haltartás, horogkötés stb.
Eszközigény: A foglalkozások idején saját úszós és fenekezős felszereléssel lehet majd
horgászni. Ajánlott a 4 – 6 méteres spiccbot. A csalit és az etetőanyagot biztosítjuk.
Étkezések, ellátás:

- tízórai, meleg ebéd,
- fedett horgászház illetve épület rossz idő esetén.

Szabadidős tevékenységek:

- sportolás, foci, tollaslabda, túrázás, gyakorlati
foglalkozások, stb.

A tábor részletes programja, a szükséges felszerelések-, eszközök jegyzéke, étkezési-, ellátási
információk a tábor megkezdése előtt egy héttel, a jelentkező gyermekek szülei részére tartott
szülői értekezleten kerülnek kihirdetésre. Az értekezlet pontos időpontjáról a szülők a
regisztrációs lapon feltüntetett e-mail -címen kapnak értesítést.
Jelentkezési határidő:

2019. június 11.
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3. program: Horgászversenyek:
Városnapi horgászverseny Zalaegerszeg – 2019. április 13.
Megyei gyermek horgászverseny, Zalaegerszeg – 2019. június 22.
A versenyek pontos leírása és versenyszabályzat a www.zalaihorgasz.hu internetes oldalon
érhető el.
Rövid tájékoztató:
A versenyre egyesületenként több nő, illetve több gyermek is nevezhet! Nevezni regisztrációs
lapokon és a szövetség zalaegerszegi vagy nagykanizsai irodáján kívül a nagykanizsai
Szúnyog horgászboltban, a zalaegerszegi Kukac horgászboltban, illetve a
somaxgtm@gmail.com email címen lehet.
Nevezéshez a következő adatok szükségesek: név, cím, és a horgászegyesületének neve.
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".
Három órás fordulók esetén a maximum 17 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves
állapotban, beleértve a földet, agyagot, kukoricát, magokat, és ragasztókat, aromákat)
használható fel. A fordulónként összesen 2,5 liter élő csali felhasználása engedélyezett,
melyből 0.5 liter lehet az etető-szúnyoglárva mennyisége, ezen felül 0,125 liter tűzőszúnyoglárva engedélyezett.
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 halkakat visszahelyezzük a vízbe!
Nevezési díj:

nincs.

Díjazás:

Az 1. 2. 3. helyezett kupát és vásárlási utalványt nyerhet.

Jelentkezési határidő:

legkésőbb a verseny napja, az étkezés miatt regisztrációs lap
beküldése szükséges.

A programok közül a jelentkező gyermek bármelyiket választhatja!
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