
BÁCSHOSZ Versenyszabályzat 
 

- 1    - 
 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI FINOMSZERELÉKES VERSENYSZABÁLYZAT  
 

1. Rendezés, résztvevők 

A BÁCSHOSZ által rendezett megyei egyéni és a csapatbajnokságok helyszínét és időpontját minden 

évben a verseny szakbizottság határozza meg és teszi közzé legkésőbb február 28.-ig. Az egyes 

versenyek konkrét kezdési időpontja és a verseny időtartama a versenykiírásokban kell hogy 

meghatározásra kerüljön. 

Ezen versenyek megszervezése és lebonyolítása a verseny szakbizottság kötelessége. A verseny közben 

felmerülő észrevételek elbírálása és megoldása szintén az ő feladatuk. Az esetleges óvások elbírálása 

első körben a verseny szakbizottság, második körben a BÁCSHOSZ vezetőségének hatáskörébe 

tartozik. 

Az ezeken a versenyeken való részvétel feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes 

horgászengedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzen, 

továbbá hogy a BÁCSHOSZ valamely tagegyesületének tagja legyen.  

 

2. Az egyes bajnokságok lebonyolításának rendje  

 

2.1. A megyei egyéni horgászbajnokságok nyílt nevezéses versenyek.  

A felnőtt, a női, valamint az utánpótlás korúaknál az U25 és U20 korosztályokban a bajnokságot két 

fordulóban, az U15 korosztályban egy fordulóban kell lebonyolítani.  

Az egyes fordulók időtartama: 

- Az U15 korosztályban minden esetben 3 óra. 

- A többi kategóriában és korosztályban: 

o Ha a két forduló 2 nap alatt kerül lebonyolításra, akkor fordulónként 4 óra, 

o Ha a két forduló egy napon kerül lebonyolításra, akkor fordulónként 3 óra. 

Korosztály besorolások: 

- U25-ös korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31- én nem tölti be 

a 25. életévét.  

- U20-as korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-én nem tölti be a 

20. életévét.  

- U15-ös korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-ig nem tölti be a 

15. életévét, de betölti a 9. évét.  

 

2.2. A megyei csapatbajnokságok felmenő rendszerű versenyek. 

A megyei „A” és „B” csoportos csapatbajnokságon az egyes tagegyesületek csapatának tagja csak olyan 

versenyző lehet, aki tagja az adott tagegyesületnek.  
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Egy versenyző egy évben csak egy csapatnak lehet tagja. Tehát nem megengedett, hogy valaki adott 

évben egy „B” és egy „A” csoportos csapatnak is tagja legyen. Ezért amennyiben valamely csapatba 

olyan versenyző kerül nevezésre, aki korábban már a másik csoport versenyén részt vett, annak 

nevezését vissza kell utasítani. Ha a kettős indulás csak a verseny megkezdését követően, vagy óvás 

folytán derül ki, akkor az adott versenyzőt a versenyből ki kell zárni, illetve az eredményét utólag meg 

kell semmisíteni. Ez esetben a csapat által elért összes pontszám kiszámításánál ezt a versenyzőt, 

szektor utolsóként kell figyelembe venni.  Ha ez a pontszám módosulás érinti a kiesés vagy a feljutás 

kérdését, akkor az óvás elbírálását követően a feljutó, illetve a kieső csapatok kilétét is módosítani kell.  

A megyei „B” csoportos csapatbajnokságra bármely tagegyesület csapata szabadon nevezhet. A „B” 

csoportos csapatbajnokság első 3 helyezettje jogot nyer arra, hogy a következő évben az „A” csoportos 

csapatbajnokságon induljon. Amennyiben az első 3 helyezett közül egy vagy több csapat nem kíván 

élni ezzel a lehetőséggel, akkor ez a jog a helyezési számok alapján az őt (őket) követő csapat(ok)ra 

száll át.    

Az „A” csoportos bajnokságon csak az előző évben az „A” csoportban bennmaradt legjobb 9 csapat, 

valamint az előző évben, a „B” csoportból az „A” csoportba felkerült 3 csapat vehet részt. A 

csatbajnokság első 9 helyezettje jogot nyer arra, hogy a következő évben is az „A” csoportban induljon. 

A bajnokság 10-12. helyezettje a következő évben csak a „B” csoportos csapatbajnokságba nevezhet 

és indulhat. 

Azokat az „A” csoportos csapatbajnokságon való indulásra jogosult csapatokat, akik a bajnokságon 

nem jelennek meg, automatikusan az utolsó helyre kell rangsorolni és kiesőnek kell tekinteni.  

Amennyiben a bajnokságon meg nem jelent és ily módon kiesett csapatok száma háromnál több, 

(ennél fogva a bennmaradó csapatok száma kilencnél kevesebb) akkor a megüresedett helyeket a „B” 

csoportból fel nem jutottak közül legjobb helyezést elért csapatokkal kell feltölteni.  

 

2.3. A Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokság (TCSOB  - korábban OHCSB) résztvevői a 

MOHOSZ tagszövetségeinek csapatai. 

 

A TCSOB - n a csapatok összetétele: 4 fő felnőtt, 1 fő női, 1 fő U25-es korosztályú, 1 fő U20-as 

korosztályú és 1 fő U15-ös korosztályú versenyző, valamint egy – bármely kategóriájú – tartalék. 

Lehetőség van 1 fő mozgás-látássérült (MLS) versenyző indítására, akinek eredménye kicserélhető egy 

másik, attól rosszabb szektor eredményre. A felnőtt versenyző lehet bármilyen korú és nemű, feltéve, 

hogy a bajnokság évének december 31-ig betölti a 18. életévét. A női résztvevő bármilyen korú nő 

lehet. A mozgás-és látássérült versenyzőnek rendelkeznie kell az MLS versenyszabályzatban 

meghatározott orvosi igazolással. 

A csapattagok kijelölésének módját, a MOHOSZ versenyszabályzata értelmében a tagszövetségek 

határozzák meg. Ennek megfelelően a BÁCSHOSZ csapatának összeállítását a következőképen 

szabályozzuk: 

- A 4 fő felnőtt és az 1 fő felnőtt tartalék versenyző kiválasztása: 
- Az országos ranglistán két legjobban álló Bács-kiskun megyei versenyző (Ha ők nem 

vállalják, akkor a következő mindaddig, amíg a 2 hely betöltésre nem került) 
- A „Bács-kiskun megye legjobb horgásza” versenysorozat első 3 helyezettje. (Ha ők nem 

vállalják, akkor a következő mindaddig, amíg a 3 hely betöltésre nem került) 
- Ugyanekkor, további 2 fő felnőtt tartalék is kiválasztásra kerül, arra az esetre, ha a fent szereplő 

5 fő felnőtt versenyző közül valaki, vagy valakik a későbbiekben nem tudnának a csapat 
rendelkezésére állni, (visszalépés, megbetegedés, stb. miatt) és pótlásukról gondoskodni 
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kellene. Így értelemszerűen, minden ilyen esetben, a kieső versenyző(k) helyére a következő 
szempontok szerint kiválasztott tartalékok kerülnek (ebben a sorrendben): 
o Tartalék 1: Az adott évben, az országos versenyeken legjobban szereplő (és még ki nem 

jelölt) Bács-kiskun megyei nem „Walterlandos” versenyző.  
o Tartalék 2: A „Bács-kiskun megye legjobb horgásza” versenysorozat 4. (vagy a soron 

következő) helyezettje. 
- Ha a válogatottba való meghívás visszautasítása, vagy később történt visszalépések miatt, a 

válogatott keret 5 fős felnőtt keretéből egy vagy több fő, még a tartalékok csapatba helyezését 
követően is hiányzik, akkor a fennmaradó helye(ke)t a verseny szakbizottság elnöke, a fent 
megnevezett versenysorozat és ranglista helyezésektől függetlenül, az általa erre 
legalkalmasabbnak ítélt versenyzőkkel tölti fel.  

- A fentiekben leírt módon való kiválasztás sorrendjét figyelembe véve, az ötödikként csapatba 
került versenyző, a TCSOB első napján tartalékként szerepel.   

- A 3 fő utánpótlás korú és az 1 fő női válogatott kerettag kijelölésénél elsősorban az országos 
versenyeken elért eredményeket – ha ilyenek nincsenek, akkor – másodsorban a megyei 
egyéni bajnokságon elért helyezéseket vesszük figyelembe.   

- Tekintettel arra, hogy az MLS versenyző kiválasztásánál egyelőre meghatározó jelentőségű 
versenyeredményekre támaszkodni nem tudunk, ezért a csapat MLS versenyzőjét meghívásos 
alapon jelöljük ki.  

3. A megyei versenyekre vonatkozó általános rendelkezések 

3.1.  A bajnokságok rajthelyének sorsolásánál – a pálya adottságainak figyelembe vételével - a rendező 

bizottság dönti el, hogy sorsolási rács segítségével, vagy versenyzőnkénti sorsolással helyezi el a 

versenyzőket.  

A hagyományos módon történő sorsolásnál a szélső helyek, de legalább az abszolút szélső helyek 

tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. Ez szélenként két versenyzőt, illetve csapatot jelent.  

3.2.  Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor két órát meghaladó 

horgászat esetén (három órás fordulóknál egy órát meghaladó horgászat esetén) szabályos 

fordulóként vagy versenyként kell értékelni, egyéb esetekben meg kell ismételni, vagy törölni kell a 

fordulót vagy a versenyt.  

3.3.  Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket 

biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők 

visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A 

fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes versenyidő betartását.  

3.4.  A versenyeken az országos versenyszabályzatban meghatározott nevezetes időpontokat 

hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni.  

3.5.  A versenyzők csak úszós felszereléssel horgászhatnak, egy darab egyágú horoggal. Az úszó 

kisúlyozásához szükséges nehezék tömege nem lehet az úszó teherbírásánál nagyobb.  

A botok maximális hossza: - U15: 10,00 m - U20: 11,50 m - U25: 13,00 m  

                                                - Felnőtt: 13,00 m - Női: 11,50 m 

3.6.  Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. Viszont tilos a láda lábát a víz szélének 

természetes vonalától bentebb tenni. Még akkor is tilos, ha az ott nem ér bele konkrétan a vízbe. (Pl. 

valamilyen természetes vagy mesterséges kiemelkedésre, vagy tárgyra tenni) 

3.7.  Valamennyi bajnokságban, egy fordulóban, három órás fordulók esetén maximum 17 l, 4 órás 

fordulókban maximum 20 liter bekevert nedves állapotú etetőanyag (beleértve földet, agyagot, 
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kukoricát, magokat, ragasztókat, aromákat és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre 

ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) használható fel. Az élő csali össz mennyisége minden esetben 

maximálisan 2,5 liter lehet. Melyből a tűző szúnyog max 1 dl, az etető szúnyog max. 0,5 l, a giliszta 

pedig max. 0,5 l lehet vágatlan állapotban. 

Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia. Semmilyen 

fémes eredetű anyag, gyurma (paszta), műcsali nem használható. Bármilyen anyagból (polisztirol, 

gumi, szivacs, stb) készült műcsali (műcsonti, műszúnyog, műgiliszta, stb) használata tilos. 

Horogcsaliként és etetésre tilos pelletet, gyurmát, bojlit használni.  

Az etetőanyag-ellenőr beosztásos edénnyel ellenőrzi minden adalék (beleértve földet, agyagot stb.) 

felhasználásra kész nedves etetőanyag és csali mennyiségét. Ha a versenyző nem szabványos 

limitedényben mutatja be a bevinni kívánt etetőanyagot vagy csalit és felmerül annak gyanúja, hogy 

az több a megengedettnél, akkor az ellenőr az ellenőrizni kívánt tételt átönteti saját mérőedényébe és 

a tényleges mennyiséget az alapján határozza meg. Az ily módon átöntött anyagot nyomkodni, 

tömöríteni nem szabad.  

Amennyiben az ellenőrzés a verseny kezdete előtt 30 perccel nem történt meg, akkor azt 

megtörténtnek kell tekinteni. 

3.8.  Az etetés kezdetét jelző hangjelzéstől kezdve a versenyző semmilyen dologi segítséget nem 

fogadhat el. Kivételt képez az alkoholmentes ital. Az etetés időtartama 10 perc. Az etetőgombócokat 

kizárólag kézzel szabad meggyúrni. Ez alatt az idő alatt a versenyző tetszése szerint beetethet kézzel,  

kétkezes etetőcsúzlival vagy az etetőcsésze segítségével. Az etetőcsésze használatánál is be kell tartani 

a bothosszúságra vonatkozó előírásokat. Az etetőcsésze használata és a mélységmérés során is csak 

egy bot lehet a víz felszíne felett.  

A verseny ideje alatt – mindennemű segítő-eszköz igénybevétele nélkül – az egy kézzel kivett 

etetőanyag, földes szúnyog, ragasztott csonti két kézzel is meggyúrható, amennyiben az 

etetőcsészével, vagy csúzlival kerül bejuttatásra. Amennyiben kézzel történik az etetőanyag, földes 

szúnyog, ragasztott csonti bedobása, abban az esetben csak egy kézzel megengedett azt meggyúrni.  

3.9.  A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak saját csapatának kapitánya léphet be. A kapitány más csapat 

versenyzőjének rajthelyére nem léphet be. 

3.10.  A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartóként legalább 40 

cm átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és 3 méter hosszú, aprólyukú szákot 

kell használniuk.  

3.11.  A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban vagy semleges zónában fárasztott halak az 

eredménybe beszámítanak, akkor is, ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig 

a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül 

nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a 

vízbe. Ennek be nem tartása illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, 

hogy a haltartó szák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési 

lapra. A rendező bizottság joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy 

figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.  

A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". 

 

3.12.  A verseny végét jelző hangjelzés elhangzásakor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. 

Csak e jelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre. Kifogottnak tehát az a hal tekinthető, 

amely a jelzés megkezdésekor már nincs a vízben.  
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3.13.  A felkészülési időben és a verseny ideje alatt a mérlegelés befejezéséig a horgászatra kijelölt 

boxokban, a MOHOSZ OVHB döntése értelmében, dohányozni tilos!   

 

3.14.  Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a 

győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt 

egyenlőség esetén az egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt. További egyenlőség esetén a fordulók 

összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes. 

3.15.  A versenyen bekövetkezett balesetekért és káreseményekért a BÁCSHOSZ felelősséget nem 

vállal. Ezért a versenyen részt vevő minden versenyzőnek személyes felelősége, hogy a verseny 

megkezdése előtt meggyőződjön a fennálló veszélyekről, és azok megelőzése érdekében tegyen meg 

minden tőle elvárhatót. Szükség esetén a veszélyre hívja fel a rendezők figyelmét is.  

 

4.  Etikai Szabályzat 

 

4.1. A Bács-kiskun megyei horgász válogatott keret tagjai azok a horgászversenyzők, akik a válogatás 

szempontjából kijelölt megyei versenyeken a kitűzött eredményt elérték, illetve akiket a verseny 

szakbizottság, a jelen versenyszabályzatnak megfelelően a keretekbe meghívott.  

4.2. A válogatott kerettagok a TCSOB-n Bács-kiskun megyét és a BÁCSHOSZ-t képviselik, ehhez méltóan 

kell versenyezniük és viselkedniük.  

4.3. Minden évben, a következő évi megyei válogatott kijelölése a „Bács-kiskun megye legjobb 

horgásza” versenysorozat utolsó versenyének eredményhirdetésekor esedékes. (Tehát a 2020. évi 

válogatott 2019. őszén kijelölésre kerül) 

A 2019-es év átmeneti év. Ebben az évben a válogatott kijelölése, a fent nevezett versenysorozatnak, 

a kijelölés időpontjában aktuális állása szerint történik, a már ismertetett elvek alapján. 

4.4. Ezt követően a kerettagságra jogosult versenyzők nyilatkoznak a válogatott keret tagság 

vállalásáról.  

4.5. A kerettagság vállalása az arra jogosult részéről nem kötelező, a kerettagság vállalásával 

ugyanakkor azt is vállalja, hogy betartja a jelen szabályzatot.  

4.6. Ha a válogatott csapatba került versenyző a vállalása ellenére alapos indokkal, önhibáján kívül nem 

tud részt venni a TCSOB-n, köteles ezt a lehető legkorábban, de legkésőbb a nevezési határidő előtt 7 

nappal jelezni, hogy a helyette induló versenyző kijelölése és felkészülése biztosítva legyen.  

4.7. A TCSOB-ra az „egyenruhát”, valamint a szükséges csalit és etetőanyagot, a versenyzők számára a 

BÁCSHOSZ ingyenesen rendelkezésre bocsátja.  

4.8. A versenynapokon a versenyzők abban az öltözékben kötelesek megjelenni és versenyezni, 

amelyet a BÁCSHOSZ számukra biztosított, s kötelesek azokat az anyagokat használni, amit a 

csapatvezetés meghatározott.  

4.9. Jelen etikai szabályzat, TCSOB-n történt tudatos megszegése esetén, a verseny szakbizottság 

jogosult az esetet kivizsgálni és szükség esetén szankcionálni, különös tekintettel a következő esetekre: 

-  Az Etikai Szabályzat 4.8. pontjának tudatos megszegése esetén az elkövető versenyzőt 2 évre ki 

kell zárni a válogatott keretből. 
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- 2 évre ki kell zárni a válogatott keretből azt a versenyzőt is, aki a megyei válogatottba történő 

felkérést elfogadja, majd alapos indok nélkül visszautasítja, s nem vesz részt az országos horgász 

csapatbajnokságon. 

- Az Etikai Szabályzat 4.2. pontjának durva, vagy többszöri megsértése esetén, az elkövető 

versenyző 1 évre, a válogatott keretből kizárható. 

 

A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.  

A Versenyszabályzatot a BÁCSHOSZ verseny szakbizottsága, a 2018. szept. 23.-án megtartott ülésén 

megtárgyalta és elfogadta. 

A versenyszabályzat 2019. január 1.-i hatállyal lép érvénybe. 

 

 

Kókai János                    

a verseny szakbizottság elnöke  

 


