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GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOS 
 

CSAPATVERSENY 
 

 
Helyszín:               Miske Lófürdő tó 
 
Ideje:                      2020 augusztus 30. (vasárnap) 

Nevezés: Nevezni a BÁCSHOSZ-nál lehet személyesen vagy e-mailben (bacshosz@bacshosz.hu)  

A versenyre bármely Bács-Kiskun megyei horgászegyesület csapata nevezhet. 

Nevezni 3 fős csapatokat lehet. A csapat korosztályok szerinti összeállítása nincs megkötve, így az 
változó lehet. (U14-U16-U18. vagy U14-U14-U18 vagy U14-U14-U14 vagy U14-U16-U16 stb.)  
Az U14 horgásznak lehet segítője, ezt előre be kell jelenteni. A segítő alapvető feladata a gyermek 
horgász biztonságának garantálása. A segítő a gyermek horgász mellett tartózkodhat a szektorban, de a 
láda beállításán és a gubancos szerelék szétbontásán kívül másban tevőlegesen nem segíthet. (nem 
csalizhat, nem veheti le a halat a horogról, nem etethet, mélységet sem mérhet, stb.) 
 
Nevezést kizárólag név, állami horgászjegy és fogási napló sorszámának feltüntetése 
mellett fogadunk el! 
 

Nevezési határidő:   Augusztus 26. (szerda)  

Nevezési díj:  Versenyzőknek és csapatvezetőknek nevezési díj nincs, de a kísérőknek 2000 forint/fő 

 

A verseny lebonyolítása:  Egy fordulós csapatverseny, a Bács-Kiskun megyei versenyszabályzattal 
kiegészített aktuális magyar versenyszabályzat szerint.  

A verseny időtartama - az U14 korosztályban 3 óra, - az U16 és U18 korosztályokban 4 óra   

Csalilimit:  

- U14 korosztályban: Bekevert etetőanyag (a földdel együtt) max. 12 liter, élőcsali összesen 2 liter 
használható fel, melyből max.  0,25 liter lehet az etetőszúnyog. Tűző szúnyog etetésre nem 
használható, csak horogcsaliként max 1 dl mennyiségben. 

- U16 és U18 korosztályban: Bekevert etetőanyag (a földdel együtt) max. 17 liter, élőcsali 
összesen 2,5 liter használható fel, melyből max.  0,25 liter lehet az etetőszúnyog. Tűző szúnyog 
etetésre nem használható, csak horogcsaliként max 1 dl mennyiségben. 

Program 

08:00    Gyülekező, regisztráció 

08:15    Megnyitó, sorsolás 

08:30    Horgászhelyek elfoglalása 

10:00    Verseny kezdete 

13:00    Verseny vége az U14 számára, mérlegelés 
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14:00    Verseny vége az U16 és U18 számára, mérlegelés 

14:30    Eredményhirdetés, Díjkiosztás, Ebéd 

 
Díjazás: 1-2-3 helyezés: érem 
 
Edzési lehetőség: Kiss Bélával (tel:20/225 59 39) történt egyeztetés alapján, a már benevezett 
versenyzők számára, a versenyt megelőző héten 17-én 18-án 19-én ingyenesen lehetséges. 

 
További információ:  Kiss Béla            Tel: 20/226-5939 

 
                               BÁCSHOSZ verseny szakbizottság 
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