V. KÉK LÁMPA HORGÁSZOLIMPIA VÁNDORKUPA
VERSENYKIÍRÁS
Verseny helye és időpontja:
2016. május. 21.
Füzes-Tó
A verseny rendezője:
Hajdú Rendészeti Sportegyesület
A Kék Lámpa Horgászolimpia szerepel a Belügyminisztérium 2016. évi Sportnaptárában, melynek
alapján a részvétel szolgálati útnak minősíthető.
A Füzes tó megközelíthető:
Hajdúszovát településről Földes irányába haladva a település után kb. 2 km-re jobb kéz felől tábla
jelzi a tavat.
A verseny szabályai:
A versenyen való részvételnek nem feltétele az érvényes horgászengedély
Horgászni egyetlen tetszőleges bottal lehet, tartalék bármennyi rendelkezésre állhat.
Tetszőleges végszereléket lehet alkalmazni, de csupán egy horoggal.
A verseny ideje alatt folyamatosan lehet etetni, de maximum 1 kg. etetőanyag használható fel.
Etetőanyagnak számítanak a szemes termények (kukorica, búza, kender stb.) és a horgászföld is.
Az élő anyag (csontkukac, pinki, giliszta stb.) maximum 1 liter lehet.
Az értékelésbe minden kifogott hal beleszámít, amellyel kíméletesen kell bánni a mérlegelésig
életben kell tartani, hogy utána vissza lehessen helyezni a vízbe.
A kifogott halat csak úgy lehet elvinni, amennyiben a súlynak megfelelő napi árat megfizetik.
Versenyen való részvétel feltétele:
A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek.
A csapat tagja a Rendőrség, Mentők, Katasztrófavédelem és Büntetés végrehajtási Intézet,
köztisztviselő vagy közalkalmazotti aktív, vagy nyugállományú tagja lehet.
Nevezési hatásidő:
2016. május 17. ( A helyszínen nevezést nem fogadunk el. )
Mivel az adott helyszín 17 csapat befogadására képes (51 fő) ezért a nevezések a beérkezési
sorrend alapján kerülnek elbírálásra.
Nevezési díjak:
Nevezési díj csapatonként: 12.000 Ft. (4.000 Ft./ fő)
Kísérőknek 1.500 Ft. / fő (ebéd + 1 üveg ital)
A versenyen való részvétel feltétele a jelentkezési lap megküldése a fenti határidőig az alábbi
postacímre, faxra vagy E-mail címre, valamint a nevezési díj befizetése.
A nevezési díj tartalmazza a versenyzők részére a verseny után elfogyasztható egy tál meleg ételt:
marha lábszár pörkölt pásztor tarhonyával és egy üveg sört, vagy üdítőitalt.
www.hrse.hu

Főszervező elérhetősége:
Rantal Béla - 06 70 4567747
E-mail: rantalbela@gmail.com
A verseny menete:
A Füzes- tó körül 3 szektor kerül kialakításra. A csapatkapitány kihúzza a csapata szektoron belüli
helyét. Ezután a csapatának tagjai más-más szektoron belül ugyanazon helyet kapják. (pl. XYZ
csapatnak a kapitánya a 12-es számot húzza, akkor az 1. versenyzőjük az A-12-es helyen, a 2.
versenyzőjük a B-12-es helyen. 3. versenyzőjük a C-12-es helyen versenyez)
A verseny értékelése:
Csak a kifogott hal súlya a mérvadó (a súly grammban értendő), a darabszám csak azonos súlynál
számít. Szektoron belül kialakul egy sorrend a mérlegelés után. Ez a sorrend a csapatversenyben
számít igazán, mert a szektorban elért eredmény alapján – az első 1 pont, a második 2 pont stb pontszámok összeadása után minden csapatnak lesz egy össz-pontszáma. (pl. XYZ csapat 1. tagja
az A szektorban 2. lett a B. szektorban versenyző tagja a 6. lett a C. szektorban versenyző tagja a 3.
lett : a csapat össz-pontszáma : 9.) A legkisebb össz-pontszámú – azaz a legtöbb jó eredményt
elérő – csapat lesz az első és így tovább.
Az egyéni versenyben a legtöbb súlyú halat kifogó helyezettek között alakul ki a sorrend.
A díjazás általános szabályai:
A csapatverseny I.-II.-III. helyezett kupa ( I. helyezett Vándor serleg)
Az egyéni verseny I.- X. helyezett érem és tárgyjutalom díjazásban részesül.
Külön jutalomban részesül a legnagyobb halat fogó versenyző.
A verseny menete:
06:00 – 06:45 gyülekező - nevezések egyeztetése
06.45 – 07.00 megnyitó – versenyszabályok ismer.
07:00 – 07:55 sorsolás – a helyek elfoglalása
07:55 – 08:00 etetés
08:00 – 13:00 verseny
13:00 – 14:00 mérlegelés
14:00 – 15:00 ebéd
15:00

eredményhirdetés és díjkiosztó

További részletekkel a Rantal Béla egyesületi főszervezőt szükséges keresni a fenti
elérhetőségeken.
Balogh József
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