
Bács-Kiskun megyei egyéni feeder bajnokság 
 

Versenykiírás 
 
 

 
Helyszín:           Kiskunmajsa, Majsa-tó  
 
Ideje:                 2020. július 19.  (vasárnap)  

 A pálya befogadó képességére való tekintettel max. 45 fő nevezését tudjuk elfogadni. 

Nevezés:           Nevezni a BÁCSHOSZ irodában lehet személyesen vagy e-mailben lehet 
(bacshosz@bacshosz.hu) a nevezési díj egyidejű befizetésével vagy átutalásával. 
(Számlasz.: OTP 11732002-20025627) 

 Nevezés feltétele továbbá a 2020. évi érvényes egységes állami horgászokmány 
megléte.  

Nevezési határidő: 2020. július 15. (szerda) 

Nevezési díj:    4000 forint (mely tartalmazza a reggelit és az ebédet is) 

                          Kísérőknek ebéd igényelhető 1500 forintért 

A verseny szabályai:  

1. A versenyre kizárólag olyan horgász jelentkezését fogadjuk el, aki tagja valamelyik Bács-
Kiskun megyei horgászegyesületnek. 

2. Horgászni egyetlen feeder- vagy pickerbottal lehet. Tartalékként bármennyi rendelkezésre 
állhat. 

3. Kizárólag olyan végszereléket lehet használni, amelyen súly (ólomnehezék vagy etetőkosár) 
található, de annak kialakítása - a bojlis szerelék kivételével - tetszőleges, A végszereléken 
egyetlen horog lehet. 

4. Lengőspicces bot használata nem engedélyezett. 
5. Etetni kizárólag feeder- vagy pickerbot alkalmazásával és etetőkosárral lehet. Tilos más 

típusú bot vagy eszköz használata! 
6. Tilos segédeszközként elektromos vagy hagyományos kapásjelző, valamint halradar 

használata. 
7. A bekevert (megnedvesített) etetőanyag maximális mennyisége 12 liter. Etetőanyagnak 

számítanak a szemes termények (kukorica, búza, kender stb.) és a horgászföld is! 
8. Az élő anyag (amely kizárólag csontkukac, pinki vagy giliszta) mennyisége maximum 1 liter 

lehet. Szúnyoglárva használata nem engedélyezett! 
9. Az értékelésbe minden megfogott hal beleszámít, amellyel kíméletesen kell bánni és a 

mérlegelésig (hosszú haltartó szákban) életben kell tartani, hogy utána visszahelyezhessük! 
10. Elegendő számú nevező (tíz fölötti) esetén a verseny szektor beosztással, ennél kevesebb 

nevező esetén egy szektorban kerül lebonyolításra. 

A verseny időtartama: 5 óra 

Program: 
 
07:15-től  Gyülekező, regisztráció, reggeli 
08:00    Megnyitó, sorsolás 
08:10 - 09:20   Rajthelyek elfoglalása, felkészülés 
09:20    Alapozó etetés kezdete 
09:30    A verseny kezdete 
14:30    A verseny vége, mérlegelés 
15:00    Eredményhirdetés, ebéd 
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Díjazás: A verseny összesített végeredményének első három helyezettje serleg díjazásban részesül. A 
verseny győztese elnyeri a „Bács-Kiskun megye egyéni feeder bajnoka” címet. 

Figyelem: A verseny a MOHOSZ OVHB által 2020.05.21.-én kiadott „eljárásrendi tájékoztató”-ban 
szereplő előírások szerint kerül megrendezésre. A verseny résztvevőitől is elvárjuk ennek maximális 
betartását. Ezért kérünk mindenkit, hogy a verseny előtt tanulmányozza át ezen dokumentumot. 
(Megtalálható a MOHOSZ honlapján). Amennyiben ezen előírások a versenyig változnak, akkor arról 
az érdeklődőket tájékoztatni fogjuk.  

A versenyen mindenki, az éppen aktuális járványügyi helyzet mérlegelésével, saját felelőségére vehet 
részt. A versenyen történt esetleges megbetegedésért vagy balesetért a rendezőség felelőséget nem 
vállal. 

 
Edzési lehetőség: A pályán az edzés 2000 ft-os sportjeggyel lehetséges.  

További információ:  Kókai János           Tel: 20/5759676 

                                  Deményi Ernő Tel.: 70/4502253 

                   
 
BÁCSHOSZ verseny szakbizottság 


