
Tisztelt Sporttársak!  

A BÁCSHOSZ verseny szakbizottsága 2020- ban is meghirdeti az 5 fordulós, 
finomszerelékes pontgyűjtő versenysorozatot, a megye horgászai számára. A 
versenysorozat egyben alapját képezi a 2021 évi TCSOB-n részt vevő BÁCSHOSZ 
válogatottakba beválogatandó felnőtt versenyzők kiválasztásának is. 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

A versenysorozat megnevezése: „Bács-Kiskun megyei versenysorozat legjobb 
horgásza” 

A versenyek időpontja és helyszíne: Versenynaptár szerint 

A részvétel feltétele: 

A versenysorozatba azok a horgászok nevezhetnek, akik tagjai a BÁCSHOSZ 
valamely tagegyesületének és az adott évre érvényes Állami horgászjegyüket is ott 
váltották ki, továbbá vállalják azt, hogy a versenyengedélyük kiváltásakor Bács-Kiskun 
megyét jelölik meg azon tagszövetségként, ahol versenyezni akarnak. Rajtuk kívül – 
amennyiben a versenypálya befogadó képessége lehetővé teszi – az egyes fordulókon 
bármely más horgász is indulhat, de az általa elért eredmény a versenysorozat 
értékelésébe nem számít bele.  

Nevezés: 

A versenysorozatban részt venni kívánó horgászok, részvételi szándékukat a 
bacshosz@bacshosz.hu e-mail címen jelezhetik a BÁCSHOSZ felé, vagy telefonon 
Kókai Jánosnak a szakbizottság vezetőjének (tf.: 20-5759676) 2020. február 29.-ig. 
Ezt követően már csak a telefonon történő jelentkezést tudjuk fogadni. 
(Természetesen aki később jelentkezik, az az ezzel járó előnyökkel csak ettől az 
időponttól kezdődően élhet.) Az ily módon jelentkező versenyzők jogosulttá válnak 
arra, hogy az egyes fordulókra, már annak „előnevezési időszakában” nevezhessenek. 
Ezáltal a részvételük lehetősége minden fordulóban biztosított. Aki a nevezési 
szándékát előre nem jelentette be, az csak az előnevezési időszakot követően 
nevezhet az adott versenyre – ha van még hely a nevezési listán. Amennyiben viszont 
a nevezése sikeres és a „részvételi feltételeknek” is megfelel, ő is ugyan úgy megkapja 
a helyezése alapján neki járó pontszámot, mint az előre nevezettek.  

A versenysorozatban való részvételi szándék bejelentése nem jelent tehát egyben 
konkrét nevezést is az egyes fordulókra. Ezért aki részt szeretne venni egy adott 
fordulón, annak a nevezést a fent részletezett feltételekkel, forduló rendezője felé kell 
megtennie.  
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Ha az előnevezési időszakban nevezni jogosultak száma több lenne, mint a pálya 
befogadó képessége, akkor az addig elért pontszámok alapján előrébb álló 
versenyzők előnyt élveznek a nevezéskor. 

Figyelem: Ha valaki egy adott versenyre benevez és nevezését legkésőbb 2 nappal a 
verseny előtt nem vonja vissza, majd ennek ellenére a versenyre nem megy el és a 
nevezési díjat sem fizeti meg, az, az előnevezési időszakban való nevezés 
lehetőségéből a további fordulókra kizárásra kerül. A normál időszakban viszont ezt 
követően is nevezhet, amennyiben az adott forduló rendezője hajlandó befogadni a 
nevezését. 

A versenyek lebonyolítása: 

A versenysorozatba tartozó minden forduló nyílt nevezéses egyéni verseny, melyek 
lebonyolítása alapvetően az országos- és a Bács-Kiskun megyei versenyszabályzat 
szerint történik. Az egyes fordulókon, a rendező ilyen irányú döntése esetén, ettől 
kisebb eltérések lehetnek. (pl. valamely halfaj kizárása az értékelésből) Ezeket a 
speciális szabályokat az adott forduló versenykiírása fogja tartalmazni. 

Az esélyek kiegyenlítése érdekében, aki már horgászott valamelyik fordulóban a pálya 
2-2 szélső helyének valamelyikén, az a további fordulókban kiemelésre kerül, így 
további szélső helyet már nem húzhat. Ezen szabály alól kivételt képez a megyei 
egyéni bajnokság, ahol is kiemelést csak a második fordulóban alkalmazunk. Ekkor az 
első forduló 2-2 szélső helyén horgászót fogjuk kiemelni. 

Értékelés: 

A megyei egyéni bajnokság kivételével, az egyes fordulók értékelése, valamint a 
pontszámok kiosztása a forduló összesített végeredménye alapján történik, (a szektor 
eredményeknek, az országos szabályzatnak megfelelő összesítése alapján) oly 
módon, hogy: 

- Első lépésként a versenysorozatban való indulásra nem jogosult (pl. más 
megyéből jött) versenyzőket kihúzzuk az összesített eredménylistából. 

- Ezt követően, a listában megmaradt, első 15 helyen szereplő versenyző kap 
pontszámot, a következőkben szereplő pontozási táblázat szerint. 

- Az első 15-öt követő versenyzők mindegyike 0 pontot kap. 
- Pontozási táblázat:   

Helyezési szám Elért pontszám 
1. 20 
2. 18 
3. 16 
4. 14 
5. 12 
6. 10 
7. 9 
8. 8 
9. 7 

10. 6 



11. 5 
12. 4 
13. 3 
14 2 
15. 1 

- A Bács-Kiskun megyei egyéni bajnokság mindkét fordulóját külön versenyként 
értékeljük és mindkét fordulót külön-külön le is pontozzuk.  Az 1,5-szeres szorzó 
tehát megszűnik. 

A versenysorozat végső értékelésébe a következő pontszámok fognak beszámítani: 

- A Bács-Kiskun megyei egyéni bajnokságon elért 2 pontszám, valamint a további 
4 fordulón megszerezhető 4 (vagyis összesen 6) pontszám közül az 5 legjobb 
pontszám. A pontszámításnál mindegy, hogy az 5 beszámításra kerülő és az 1 
„dobott” pontszám melyik versenyről származik. 

- Azonos pontszám esetén előnyt élvez az, akinek több be nem számított 
pontszáma van (a be nem számított fordulóból), ha ez is azonos, akkor a 
megyei egyéni bajnokságon elért eredmény a döntő. 

 

Díjazás: 

Az egyes fordulók I-III. helyezettje a rendező által díjazásban részesül.  

A versenysorozat összesített eredménye alapján az I. helyezett elnyeri a „Bács-Kiskun 
megyei versenysorozat legjobb horgásza” címet. 

A versenysorozat összesített eredménye alapján az I.-III helyezettjei serleg, plusz 1-1 
db ingyenes 2021-re szóló területi jegy díjazásban részesülnek. 

További 1 db ingyenes területi jegy kerül kisorsolásra azon versenyzők között, akik 
mind az 5 fordulón részt vettek és nem szerepelnek a díjazottak között. 

A versenysorozat első négy helyezettje (vagy ha közülük valaki nem vállalja, akkor a 
soron következő) garantáltan tagja lesz a 2021-es TCSOB-n induló BÁCSHOSZ 
válogatottnak. 

Minden sporttársunknak jó versenyzést kíván a BÁCSHOSZ verseny szakbizottság 
vezetője: 

Kókai János 

 


