
 
 

JÁSZSZENLÁSZLÓ KUPA HORGÁSZVERSENY 
 

A Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület horgászversenyt rendez, melyre 
minden versenyezni szerető horgászt meghív. 

A verseny egyben a „Bács-Kiskun megyei versenysorozat legjobb horgásza” 
versenysorozat első állomása is. 

 
A verseny időpontja:2020. március. 22. 
 
A verseny helyszíne: Jászszentlászlói Horgász Tó (I-es tó)  
 
A verseny szabályai: 
1. A versenyen egyszerre egy bottal és egy horoggal, csak úszós szerelékkel 
lehet horgászni. 
2. Maximálisan felhasználható etetőanyag mennyisége (bekevert, megnedvesí-
tett állapotban) 17 liter. Ez magában foglalja a szemes csalikat és a földet is. 
3. Maximálisan felhasználható élő anyag mennyisége: 2 liter, melyből max. 1 dl 
lehet a tűzőszúnyog és fél liter az etető szúnyog. 
4. A megfogott hal, mérlegelésig történő életben tartásáról minden versenyző 
köteles gondoskodni. A versenyről nem vihető el hal. 
 
Nevezési díj:3000 Ft/fő  Amely magában foglalja a nevezési díjat és a 
versenyző étkezési költségét.  
Lehetőség van más személyek részére is ebédet vásárolni 1500 Ft/fő-s 
egységáron. 
 
Nevezni lehet:       -    Kókai János  20/575 9676 és  

- Forgó Zsolt 30/9295491  
 

- Március 12.-ig csak a versenysorozatra már benevezett versenyzők 
jelentkezését fogadjuk. 

- Ezt követően a fennmaradó helyekre bárki szabadon nevezhet. (A pálya 
befogadó képességének függvényében) 

               
A verseny részletes programja: 
 
6:00-6:45  Regisztráció a tóparton a két tó között, reggeli (zsíros kenyér) 
7:00   Megnyitó, sorsolás helyek elfoglalása 
8:50   Alapozó etetés 
9:00            Horgászat kezdete 
9:00-13:00           Verseny 
13:00-tól           Mérlegelés 
14:00            Eredményhirdetés  
14:20            Ebéd  -  Evőeszközt mindenki hozzon magával! 



 
 
Értékelés és díjazás :  
 

Díjazásban részesül: az első három helyezett. A díjazás szempontjából, a 
helyezések megállapítása, a kifogott halak grammban mért tömege alapján 
történik, függetlenül a szektoroktól.   

 
A versenysorozatban szerzett pontszámok meghatározása: A verseny 3 

szektorban zajlik. Az összesített végeredmény megállapítása a szektor 
helyezések alapján történik, az országos szabályzat szerint. Az élért pontszámok 
ezen összesített végeredmény alapján kerülnek kiosztásra. (Mint tavaly) 

 
Edzési lehetőség:   
 
Nagy András elnökkel való egyeztetés alapján lehetséges (Tel: 30/3036494) 
További információért szintén Őt keressétek 
 
A versenyen történt balesetekért és a bekövetkezett anyagi károkért a rendező-
ség felelőséget nem vállal. 

 


