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III. Tükörponty (24 órás)
BM Országos Csapat Horgászverseny
2019.
1. A verseny célja:
Rekreációs tevékenység, közösségi kapcsolatok erősítése.
2. A verseny helye és ideje:
2019. szeptember 13-14. (péntek-szombat), Délegyháza Villantó-horgásztó
3. A verseny rendezője
Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület
4. A verseny fővédnöke
Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, Főigazgató, BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5. A bajnokság védnökei
Vietórisz Ágnes tű. ezredes, Szolgálatvezető, BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Humán Szolgálat
Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok, Igazgató, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Berecz György tű. ezredes, Elnök, Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület
6. A verseny résztvevői:
Indulhatnak a Belügyminisztérium központi szerveinek és a Belügyminisztérium irányítása
alá tartozó szerveknek a csapatai, az Országgyűlési Őrség, az Önkéntes Tűzoltóságok, az
Önkormányzati és Létesítményi Tűzoltóságok csapatai, meghívott csapatok. A csapat
létszáma 2 fő + 1 fő segítő (teljes jogú csapattag). A versenyre legfeljebb 35 csapat
jelentkezhet.
7. Szervezőbizottság:
Sautek Sándor tű. alezredes
dr. Rubint Csaba c. tű. őrnagy

tel.: 06-20-235-8529
e-mail: sandor.sautek@katved.gov.hu
tel.: 06-30-182-9369
e-mail: csaba.rubint@katved.gov.hu

8. A verseny tervezett programja:
2019. szeptember 13.

17:00-17:30
17:30- 18:00
18:00- 18:45
18:45- 19:00
19:00

Regisztráció, gyülekező
Megnyitó, szabályok ismertetése, sorsolás,
Helyek elfoglalása, felkészülés
Etetés
Verseny kezdete

2019. szeptember 14.

16:50
17:00
17:30-ig
18:00

Verseny vége figyelmeztetés
Verseny vége
Verseny helyek elhagyása, gyülekező
Eredményhirdetés, verseny zárása

-29. Nevezés
Nevezni a kitöltött nevezési lappal lehet, sandor.sautek@katved.gov.hu email címre elküldve,
2019. szeptember 10-ig.
A nevezési díj 10.000 Ft csapatonként, mely a helyszínen a regisztráció során fizetendő. A
nevezési díj az étkezést és a napijegyeket tartalmazza. Érvényes horgász-igazolvánnyal két
versenyzőnek rendelkezni kell.
10. A verseny díjazása:
I-II-III. helyezett: kupa, érem, oklevél
„Legnagyobb hal kifogója”: kupa
11. A verseny szabályai:
Horgászni csapatonként 4 (csapattagonként 2-2) horgászbottal lehet. Tartalékként tetszőleges
számú botot lehet tartani. Horgászni fenekező illetve úszós módszerrel lehetséges,
készségenként egy darab horoggal. Fonott zsinór csak dobóelőkeként és horog előkeként
használható. Etetni kizárólag kézzel, csúzlival, dobócsővel, horgászbotra szerelt parittyával,
PVA segédeszközök alkalmazásával és etetőkosárral lehet. Etetőhajó használata tilos! Bója
használata nem engedélyezett! -Horgászni csak a kijelölt szektorban lehet. Etetőanyag és az
élő anyag mennyiségére korlátozás nincs. A mérlegelés a halak védelme érdekében
rendszeresen történik és ezt a versenybírók végzik. Amennyiben az azonnali mérlegelés nem
megoldható, akkor az addig kifogott halakat min 2,5 m-es gyűrűs szákban kell tárolni a
mérlegelésig. A megszákolt halat a horogszabadítás időtartama alatt TILOS a földre vagy a
fűre tenni! Pontymatrac használata kötelező (helyszínen bérelhető)! A mérlegelés előtt
elpusztult hal nem számít bele a versenybe és azt a tógazdának meg kell téríteni. A
horgászverseny lefújása előtt megakasztott hal még beleszámít a mérlegelésbe, de csak akkor,
ha fél órán belül szákba kerül. A kívülről véletlenszerűen megakasztott hal beleszámít a
végeredménybe, de aki szándékosan erre törekszik azonnal kizárásra kerül a versenyből. A
„Kantáros” szereléket maga után vonszoló és abba beleakadó horoggal kifogott hal nem
számít bele az eredménybe. A szabályokat megszegő, mások horgászatát szándékosan zavaró
résztvevőket a versenybírók figyelmeztetik. Ha erre ismét sor kerül, akkor a résztvevők
azonnali kizárásra kerülnek.
12. Kapcsolattartó: Sautek Sándor tű. alezredes

tel.: 06-20-235-8529
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Nevezési Lap
(Nevezési határidő: 2019. szeptember 10.)

Csapat neve:
…………………………………………………………………………………….
.
Csapat tagok:
1. …………………………………………………… csapatvezető
2. ……………………………………………………
3. …………………………………………………...

Csapatvezető elérhetősége: (mobil):
……………………………………………………………..
E-mail cím:
………………………………………………………………..
A nevezési feltételeket és a versenyszabályokat elfogadjuk!

Dátum: ………………
…………………………………..
Csapatvezető aláírása

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

