
 
 

A 2020 évi Öttusa vetélkedő, és Horgászviadal ki írása és 
szabályai 

  

2020. 05. 23 –án Jánoshalmán megrendezésre kerülő öttusa vetélkedő és horgászviadal  
szabályai a MOHOSZ  országos kiírásához igazodnak, némi eltéréssel. A BÁCSHOSZ 2020-
ban 10-14 éves fiataloknak öttusa vetélkedőt, a 14-16 éves fiataloknak horgászviadalt 
szervez. A 14 évesek választhatnak, melyik versenyen vesznek részt. /14 éves az a fiatal aki 
2019.12.31-ig nem töltötte be a 14-dik életévét, 16 éves az aki 2019.12.31-ig nem töltötte be 
a 16-dik életévét/ 

  A korábbi évekhez hasonlóan a nyári táborok BÁCSHOSZ általi támogatásának feltétele az 
hogy korcsoportonként 1-1 főt nevezni kel az egyesületeknek a versenyekre, valamint 1 fővel 
részt kell venni a BÁCSHOSZ egyéni horgász bajnokságán U14 vagy, U16, vagy U18-as 
kategóriába. 

 

I.  halfogás mindkét versenyen 
 
Lebonyolítása a versenyszabályzat szerint úszós készséggel, egy horoggal. Minden megfogott 
hal grammonként 1 pontot ér (kötelező a halak élve tartása). Csaliként és az etetőanyagban 
nem használható szúnyoglárva. Az etetés, élő anyag használat egyéb szabályait az országos 
verseny szabályzat tartalmazza. Ebben az évben bármilyen úszós horgászkészség 
használható. Tervezett idő: 7-10 óráig. Felhívjuk a figyelmet, hogy a horgászó 
gyerekeknek önállóan kell mélységet mérni, csalizni, készséget bejuttatni, a halat megfogni, 
leszedni a horogról és etetni. Ebbe a kísérőknek segíteni nem lehet! 
 
II.  célba dobás mindkét versenyen 
 
A dobás Árenberg táblára történik. A tábla közepe 90 cm átmérőjű körlap, ezen a találat 10 
pontot ér. Körülötte 30 cm-es sávban a találat 8 pontot, a további külső sávokban 6-4-2 
pontot ér. 10-14 évesek 8-10-12 m-es, 14-16 évesek 10-12-14 m-es távolságokról egy próba 
után 3 értékelt dobásra van lehetőségük, 7,5 g-os szabvány dobósúllyal. A maximális 
bothossz 2,7 m. A dobásokat egy kézzel a súlyt alulról lendítve kell kivitelezni. Azonos 
pontszám esetén a holtversenyben lévő versenyzők újra dobnak. A bothossz maximálisan 270 
cm, 7,5 g-os szabvány dobósúllyal a felszerelés helyszínen biztosítva lesz, a 270 cm-es 
bothossz és a 7,5 g-os szabvány dobósúly betartásával saját bot is lehet. 
A végső értékelésben azonos pontot gyűjtött versenyzők között a jobb halfogási eredmény, ha 
itt is azonosság mutatkozik, a célba dobás eredménye dönt. 
 
III.  barkácsolás mindkét versenyen 
 
Az alapvető horgásztudást, szerelési készséget foglalja magában. 
A szükséges anyagokat a rendező adja, tollat, kést, ollót, vonalzót a versenyzők hoznak 
magukkal 
1. / Két zsinór összekötése, a kötésnél 3-4 menet oldalanként. 



2. / Páternoszter csomó készítése. A fül ne legyen 3 cm-nél hosszabb, oldalanként 3-4 
menettel. 
3. / Lapkás horog felkötése és véghurok. A horgon 4-5 menet legyen, a véghurok 3 cm 
hosszú. 
4. / Keszegező készség elkészítése. 
5. / Glinc csomó kötése, 4-5 menettel. 
Azonos pontszám esetén a beadási sorrend dönt. 
A feladatok végrehajtásához egyéb segédeszközök, pl. kézi hurokkötő használata 
engedélyezett. 
 
  IV.    szellemi vetélkedő mindkét versenyen   
 
20-25 feltett kérdésre kell választ adni. A válaszok egy-két szavasak, vagy teszt jellegűek 
ahol a felsorolt válasz lehetőségek közül kell választani. Ajánlott irodalom: Amit a 
horgásznak tudnia kell, a 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet. 
Különös tekintettel a tilalmi idők, méret- és darabkorlátozások. 
Kategóriánként 4-4 kérdéssor lesz elkészítve, a helyszínen a legfiatalabb horgász ezek közül 
választ ki egy-egy kérdéssort kategóriánként 

 

A Horgászviadal első három helyezett versenyzője indulhat az Országos döntőbe, ami a 
MOHOSZ tájékoztatása szerint 2020.08 /augusztus/ hónapba a Pécsi- tónál lesz.  

A versenyekre nevezni lehet e-mailben bacshosz@bacshosz.hu címre a jelentkezési lapokon.    

A versenyek díjazása : 

- mindkét versenyen az első három helyezett éremmel lesz jutalmazva melyet Varga 
György 17-szeres casting világbajnok készít. 

 

  A gyerek versenyzőknek , és a csapatvezetőnek   étkezése ingyenes, az ebédet a  segítők, 
kisérők   Komáromi Róbert rendezőnél rendelhetik meg 1300 FT, a komaromi.robert74 
@gmail.com  e-mail címen . A részletekről érdeklődni Kiss Béla BÁCSHOSZ ifjúsági 
felelősénél a  06/20 226 59 39 –es telefonon valamint Komáromi Róbert a 06/30 44696 65 
telefonszámon  lehet.  

Nevezési határidő: 2020.05. 12. (kedd) 

   

2020.03.03. 

Tisztelettel:   

Kiss Béla   

BÁCSHOSZ  ifjúsági felelőse.                                                                   


