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Bács-Kiskun megyei bajnokságok: 

Időpont Verseny Helyszín 
05. 01-02 Bács-Kiskun megyei egyéni bajnokság 1.-2. forduló Fűzvölgyi csat. - Vakvágány 
05. 16. Vezetők versenye – Tavaszi forduló Tiszaalpár – Holt-Tisza 
05. 22. Megyei négytusa és horgászviadal Jánoshalma 
06. 13. Bács-Kiskun megyei „B” csoportos csapatbajnokság Kiskunmajsa – Majsa-tó 
06. 26. Megyei Gyermek és ifjúsági egyéni verseny Miske Kupa  U15, U20  Miske  - Lófürdő tó 
07. 24. v. 
08. 14. Megyei Gyermek és Ifjúsági csapatverseny Miske  - Lófürdő tó 

07. 25. Bács-Kiskun megyei method-feeder egyéni bajnokság Kiskunmajsa – Majsa-tó 
08. 15. Bács-Kiskun megyei „A” csoportos csapatbajnokság Lajosmizse – Füzes tó 
09. 12. Bács-Kiskun megyei feeder egyéni bajnokság (hosszúelőkés) Tiszakécske – Holt-Tisza II. 
09. 19. Bács-Kiskun megyei veterán bajnokság Tiszakécske – Holt-Tisza II. 
? Vezetők versenye – Őszi forduló Tervezés alatt 

 

 

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

Időpont Verseny Helyszín 

03. 28. Miskei forduló Miske – Lófürdő-tó 
04. 11. Crazy Karcsi Tiszakécske – Holt-Tisza II. 
05. 01-02. Bács-Kiskun megyei egyéni bajnokság 1.-2. forduló Fűzvölgyi csat. - Vakvágány 
06.06. Pálmonostorai forduló Pálmonostora 
07. 04. Bajai forduló Bajai Sugovica 

 

Megjegyzések:  

1. Ha a márciusra betervezett miskei versenyig nem szabadítják fel az amatőr versenyzést, 
akkor azt május vége felé tervezzük megtartani.  

2. A bajai verseny időpontja (07.04) még nem biztos, mert a városi programot nem lehet még 
tudni pontosan. Ezért egy hetet csúszhat előre-hátra.  

3. A verseny- és az ifjúsági szakbizottságok közös döntése alapján visszaállításra kerül az a 
korábban már bevezetett szabály, hogy a nyári táborokra csak az az egyesület kapjon megyei 
támogatást, aki a megyei egyéni bajnokság U15 vagy U20 korcsoportjában legalább egy főt 
indít, továbbá a Megyei négytusa illetve horgászviadalon is indít minimum egy főt. 

4. A megyei versenysorozat versenykiírásának néhány pontját megváltoztattuk. A változások 
miatt kérünk mindenkit, hogy a versenykiírást olvassa el. A lényeges változások a következők: 
- A 2020. évi gyakorlathoz hasonlóan, a megyei egyéni bajnokság két fordulója külön -külön 

fog pontozásra kerülni. Mindkettő egyszeres pontszámmal, csakúgy mint a többi forduló 
végeredménye. Ezen kívül négy fordulót tervezünk. Az így megszerezhető 6 pontszámból 
a végeredmény megállapításánál a legjobb 4 pontszám fog beszámítani.  
 



- Az egyes fordulókban megszerezhető pontszámok: 

Helyezés Pont 
1 20 
2 19 
3 18 
4 16 
5 15 
6 14 
7 12 
8 11 
9 10 
10 6 
11 5 
12 4 
13 3 
14 2 
15 1 

 

- A korábbi gyakorlattól eltérően minden Bács-Kiskun megyei versenyző, aki részt vesz az 
adott fordulóban, az őt megillető pontszámot minden képen megkapja. Nem lehet arról 
lemondani. 
 

5. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a versenysorozaton, az a szervezés megkönnyítése 
érdekében, részvételi szándékát márc. 5.-ig jelezze  Kókai Jánosnál. (Tel.: 20/5759676) A 
versenysorozatba egyébként bármikor be lehet kapcsolódni később is. 


