
                                A megyei Szövetség szervezésében rendezett 
                                        horgászversenyek szabályai 
 
Csapatversenyek: 

1. A megyei csapatverseny a következő szabályi feltételekkel kerül 
lebonyolításra. 

 
2. A csapatversenyre az egyesületi csapatokat a kiírásban meghatározott 

határidőig be kell nevezni.                                                                         
         3.  A megyei csapatbajnokságra két vagy több tagegyesület is nevezhet  
              közös csapattal.  
 

4.Az egyesületi versenycsapatok összetétele: 
                  4 fő felnőtt / bármilyen nemű, 18 év feletti / 
                  1 fő utánpótlás / 15-20 év közötti, bármilyen nemű / 
                  1 fő ifjúsági / 10-15 év között, bármilyen nemű / 
                  1 fő senior  / betöltött 55 év fölötti/ 
        U20 2020. december 31-én nem tölti be a 20. évét  
        U15 2020. december 31-ig nem tölti be a 15. évét, de betölti a 9. évét.  
         55+ 2020. december 31-ig betöltötte az 55. évét 
     Felnőtt kategóriában azok versenyezhetnek, akik 2020. december 31-ig  
     betöltik a 18. életévüket. 
 
     A csapatok tagjainak érvényes állami horgászokmánnyal kell rendel-  
     kezniük. 

- A sorsolástól távol maradó csapat nem vehet részt a versenyen. 
A csapatversenyen kívül, de ugyan abban az időben női és MLS 
versenyzők számára is indul verseny. Egyesületenként bármilyen 
számú női versenyző nevezhető. Az MLS versenyzők csapattól 
függetlenül indulhatnak, eredményüket külön értékeljük.                                                                            

          
         5.  A versenyek időtartama: 4 óra 
              A versenykiírásban jelzett ideig valamennyi csapatnak regisztráltatnia 
              kell magát. Ezt követi a sorsolás, a tájékoztatás és a megnyitó. 
              A helyek elfoglalása után csali ellenőrzés, mely után bármi, már csupán 
              a szektorbíró engedélyével vihető be. A verseny kezdete előtt10 perccel  
              1 dudaszó jelzi a nehéz etetés kezdetét, majd 2 dudaszó a verseny kez-  
              detét. A verseny ideje alatt az etetésre szánt etetőanyagot meggyúrni és  
              vízbe vetni, csak egy kézzel szabad. A verseny befejezése előtt 5  
              perccel ismét dudaszó hangzik el, majd a verseny végét 2 dudaszó jelzi.                                                             
              Ha  a verseny valamely körülmény miatt félbe marad, akkor a két órát 
              meghaladó horgászat esetében szabályos versenyként kell értékelni. 
              Egyéb esetekben meg kell ismételni a versenyt, illetve, ha vihar esetén  
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              félbe kell szakítani a versenyt  - a versenyzőket biztos helyre kell juttat-   
              ni -  annak elvonulása után, hangjelzésre, az ismét folytatható, de a 4 
              óra lerövidíthető. 
 
 

5. Készség: 
Versenyezni egyszerre, egy darab, egy horoggal felszerelt úszós kész- 

              séggel engedélyezett / előkészítve több készség is lehet /. 
              Maximális bot hossz: 
                                                    - felnőttek és 55+: 13 m                                                       
                                                    - nők                     : 11,5 m 
                                                   - U.20                   : 11,5 m 
                                                   - U.15                   :  10 m  
                                                   - MLS versenyző :  11,5 m 
 

6.  Etető és csali 
Etető anyag: 20 l – nedvesítve, kész állapotban (felnőtt, U25) 
Etető anyag: 17 l – nedvesítve, kész állapotban (U20-U15, Nők, MLS) 
Csali összesen: 2,5 l, melyből max: 0,5 l lehet szúnyog lárva, / mely az 
etető anyagba keverhető / + 1/8- os mérőedényben a tűző- szúnyog. 

 
7. Halfogás 

A versenybe minden fogott és élve tartott hal beszámít. Ettől eltérő sza- 
bályról a versenybizottság dönthet, de erről a verseny kezdete előtt egy 
héttel értesíteni kell a benevezett csapatokat. 
A megfogott halat, minden versenyző saját maga köteles megszákolni 
és kíméletesen, az elő vízben elhelyezett haltartóban, a mérlegelésig 
élve tartani. 
A szektor valamennyi versenyzője által kifogott hal mérlegelése után, a 
halakat vissza kell bocsátani a vízbe. 

 
          8.  Értékelés 

-  minden kifogott hal grammja 1 pontot ér 
- a csapatok sorrendjét a 4 felnőtt, és az U15, U25, 55+ közül a két  
legjobb horgász szektoron belüli eredményeinek összege adja. Azonos 
pontszám esetén a   
  kifogott halak nagyobb súlya dönt. 
- az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezé-  
  si számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő 
- a nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nél-  
  kül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak 
- a hiányzó csapattag a szektor legmagasabb helyezési számát, plusz     
  egy büntető pontot kap. 
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              - a női és MLS versenyzők eredménye a csapatversenybe nem számít  
                 bele értékelésük külön történik. 

 
 9. A versenyzők díjazása 

- A versenyen résztvevő valamennyi csapat oklevelet kap. 
- Az első három csapat serleget, a csapat tagjai érmet vagy plakettet 
  kapnak. 
- A női verseny 1-3 helyezettje emléktárgyban részesül.               

              - A versenyrendezés költségeit – az utazás kivételével – a megyei Szö-      
  vetség fedezi. 
 

         10.  Óvás 
               - A versenyen előforduló szabálytalanságok, óvások ügyében a megyei 

    Szövetség versenybizottsága a helyszínen dönt. 
 - Reklamációt, vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny be- 
   fejezését követő fél órán belül írásban is be kell nyújtani a csapatve-        
   zetőnek. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzé tétele után 30  
   percig van helye reklamációnak. Az írásos óvás esetén 2000 Ft össze-  
   gű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvás nem megalapozott,  
   úgy a kaució a megyei Szövetség versenysportját illeti. 
 - A döntés ellen a megyei Szövetség Elnökségéhez lehet fellebbezni,  
   az Elnökség döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 
   11.  Kizárás 
        -Jelen versenyszabályzatot tudatosan megsértő, szabálytalanságot  elkö- 

 vető versenyzőt 2 évre ki kell zárni valamennyi megyei versenyből és 
 e tényt jelezni kell az Országos Szövetségnek is.      
 

    12. Edzés:  
-A verseny előtti héten lehetséges. A hat fős versenycsapat               
lehetőség szerint együtt vegyen részt, de egyszerre minimum három fő. 
Az edzés szándékát jelezni kell a halőrnek. Halat, csak napijegy váltás 
esetén lehet megtartani. 

 
Egyéni kétfordulós verseny (két napon, két helyszínen kétszer három óra!) 
 
          1.   Meghívás: a Megyei Csapatbajnokságon résztvevő valamennyi  
                versenyző nevezési lapot kap és a helyszínen jelentkezhet. 
 
          2.   A kétfordulós egyéni bajnokságban résztvevő U 15, U 20  

  vagy női versenyző más kategóriában nem indulhat, mint azt a csapat- 
  bajnokságon tette ! 
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3.Az U15,U20 és az 55+ kategória csak az egyik napon versenyez. A 
helyszínt az aktuális éves versenynaptár tartalmazza. 
 

             4.Értékelés: az első 3 helyezett emléktárgyat és oklevelet kap. 
  
E szabályzat részét képezi a megyei horgászválogatott versenycsapat 
kialakításának feltételei és részvétele az TCSOB- n (Tagszövetségi Csoportok 
Országos Bajnoksága). 
 

 
Ezen szabályzattól eltérő módosulásokat a versenykiírásokban kell jelezni. 

 
 

 
 
Jelen szabályzatot a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetségének 
Verseny Bizottsága 2021. február 1-i ülésén fogadta el és 2021. évtől érvényes. 
 
 
Salgótarján, 2021. február.1. 

 
 
 
 

 
 
        Versenybizottság                                              Kapás Imre sk. 
                                                                                 Ügyvezető elnök 
 
 


