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BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYÉNI BAJNOKSÁG  

 
(Amely egyben a „Bács-Kiskun megyei versenysorozat legjobb horgásza” versenysorozat 2.-3. fordulója) 

  
 
   A verseny, a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány okán, a MOHOSZ által elrendelt és 
aktuálisan hatályban lévő rendelkezések betartásával kerül megrendezésre. Ennek megfelelően a 
versenyre kizárólag az érvényes versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók nevezését 
tudjuk elfogadni. A rendezvény zártkörűen - nézők részvétele nélkül – kerül lebonyolításra. E tekintetben 
nézőnek nem minősül versenyzőnként 1 fő hivatalos segítő, a verseny- és szektorbíró, valamint a 
lebonyolításhoz szükséges technikai személyzet. 
 
Helyszín:           Fűzvölgyi csatorna – „vakvágány” versenypálya  
 
Ideje:                  2021. május 1.-2., (szombat- vasárnap) 

Kategóriák:        - Felnőtt   – Női   – U25   - U20   – U15  

Nevezés: Nevezni a BÁCSHOSZ irodán lehet személyesen vagy e-mailben (bacshosz@bacshosz.hu) a 
nevezési díj egyidejű befizetésével vagy átutalásával. (számlaszám: 11732002-20025627-00000000) 

Nevezést kizárólag név, horgászegyesület, az állami horgászjegy- valamint a versenyzői engedély 
sorszámának feltüntetése mellett fogadunk el! 

A versenyre kizárólag olyan horgász nevezhet, aki tagja valamelyik Bács-Kiskun megyei 
horgászegyesületnek! 

Nevezési határidő: 2021. április 27. (kedd) 

Nevezési díj:  2000 forint  - Kivéve az U15 és U20 versenyzőket, akiknek nevezési díjat nem kell fizetni.  

Figyelem: A nevezési díj nem tartalmaz semmilyen étkezést, mivel azt, a járvány helyzetre való 
tekintettel elrendelt szigorú szabályok miatt, nem tudunk biztosítani. A helyszínem büfé sem fog 
üzemelni. Ezért megkérünk mindenkit, hogy az étkezésről mindenki saját maga gondoskodjon.  

A verseny lebonyolítása:  Egyéni finomszerelékes úszós verseny, a Bács-Kiskun megyei 
versenyszabályzattal kiegészített aktuális magyar versenyszabályzat szerint. Az U15 és U20 
kategóriákban egy fordulóban - május 1. - minden egyéb kategóriában két fordulóban. 

Verseny időtartama: U15 kategóriában 3 óra, egyéb kategóriákban 4 óra/forduló 

Csalilimit: Bekevert etetőanyag (a földdel, magvakkal, adalék anyagokkal együtt) max. 20 liter, élőcsali 
összesen 2 liter használható fel fordulónként, melyből max.: 0,1 liter tűzőszúnyog, 0,5 liter etetőszúnyog 
és 0,5 liter  a giliszta (nem összevágottan értendő) mennyiség megengedett.  

 
Program: I. forduló (szombat): 
 
06:30 – 07:10 Gyülekező, regisztráció 
07:10              Megnyitó, sorsolás 
08:00              Rajthelyek elfoglalása 
09:00              Limitellenőrzés 
10:00              Verseny kezdete 
14:00              Verseny vége, mérlegelés 
15:30              Eredményhirdetés az U15 és U20 korosztályok számára 
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II. forduló (vasárnap):  

 
07:20-ig          Gyülekező 
07:20              Sorsolás a második fordulóra 
08:00              Rajthelyek elfoglalása 
09:00              Limitellenőrzés 
10:00              Verseny kezdete 
14:00              Verseny vége, mérlegelés 
15:30              Eredményhirdetés, díjkiosztás 
 
Díjazás: A felnőtt kategóriában az első három helyezett serleg díjazásban, a többi kategóriákban az első 
helyezett serleg a második, harmadik helyezett érem díjazásban részesül. 

 

Figyelem: A verseny a MOHOSZ OVHB által kiadott „eljárásrendi tájékoztató”-ban szereplő előírások 
figyelembe vételével 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, továbbá az anyagi károkért a 
rendezőség felelőséget nem vállal. 

 
Edzési lehetőség:  Akik neveztek a versenyre, azok a versenyt megelőző héten (ápr. 24.-től 
kezdődően), a BÁCSHOSZ kecskeméti irodáján ingyenes napi sportjegyet válthatnak. 

 

Információ: A verseny engedély számot, a verseny engedély kiváltásáról letölthető „elektronikus 
számlán” találjátok.   Az „ELEKTRONIKUS SZÁMLA” felírat alatt található „sorszám” az. (pl. az enyém  
E-2021-28453. Ilyen formátumot keressetek) 

 

További információ:  Kókai János          Tel: 20/5759676 

                                                  

  
BÁCSHOSZ verseny szakbizottság 
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