
Bács-Kiskun Megyei Egyéni Method Feeder Bajnokság 2021. 
 

Versenykiírás 
 
 

 
Helyszín:  Kiskunmajsa, Majsa-tó  
 
 
Ideje: Az elmúlt évben tapasztaltalt nagy érdeklődésre és a pálya befogadó 

képességének korlátjaira való tekintettel, a verseny két külön egyfordulós elődöntőből 

és egy kétfordulós döntőből fog állni. Mindkét elődöntőbe 40-40 fő jelentkezését tudjuk 

elfogadni. A döntőbe szintén 40 fő fog bekerülni. (Ha mindkét elődöntőben meglesz a 

40 fő, akkor mindkét elődöntőből 20-20 fő fog továbbjutni. Ha valamelyik napon 

kevesebb induló lesz, akkor a továbbjutók számát a két nap között az indulók 

arányában osztjuk el.)  

1. Elődöntő  2021. július 24.  (szombat)  

 2. Elődöntő  2021. július 25.  (vasárnap) 

Döntő: 2021. szeptember 4.-5. 

 
Nevezés:           

A versenyen kizárólag olyan horgászok indulhatnak, akik tagjai valamelyik Bács-
Kiskun megyei horgászegyesületnek. 

Nevezni 2021. jún. 16. 08 órától lehet Csővári Tibornál a 30/2401499 telefonszámon, 
vagy a „Kiskunmajsa Majsa-tó versenyek” privát facebook csoportban.  

A nevezés akkor válik véglegessé, ha a nevezés a BÁCSHOSZ irodában 
személyesen vagy e-mailben (bacshosz@bacshosz.hu) a nevezési díj egyidejű 
befizetésével vagy átutalásával. (Számlasz.: OTP 11732002-20025627) 
megerősítésre kerül.  

Nevezést kizárólag név, horgászegyesület és az állami horgászjegy sorszámának 
feltüntetése mellett fogadunk el! 

Nevezéskor meg kell jelölni, hogy a két elődöntő közül melyiken szeretne indulni a 
versenyző. Amennyiben valamelyik elődöntő 40 fős kerete betelik, akkor a 
továbbiakban már csak a másikra lehet nevezni. 

Nevezési határidő: 2021. július 20. (kedd) 
Nevezési díj:    Elődöntő : 5000 forint (mely tartalmazza a reggelit és az ebédet is) 

                          Döntő:     10000 forint (mely tartalmazza a reggelit és az ebédet is) 

         Kísérőknek ebéd igényelhető 2000 forintért 

mailto:bacshosz@bacshosz.hu


 

A verseny szabályai:  A verseny az országos method feeder szabályzat szerint kerül 
lebonyolításra. 

 
A verseny időtartama: 5 óra/ forduló 

 
Program: Minden versenynapon ugyan az 
 
07:00-tól  Gyülekező, regisztráció, reggeli 
07:30   Megnyitó, sorsolás 
08:00    Rajthelyek elfoglalása 
09.00  Limitellenőrzés 
09:50   Etetés kezdete 
10:00   A verseny kezdete 
15:00   A verseny vége, mérlegelés 
16:30   Eredményhirdetés, ebéd 
 
 
Díjazás: Az elődöntőkben és a döntőben a szektorok első három helyezettje, valamint 
a verseny összesített végeredményének első három helyezettje serleg díjazásban 
részesül. A verseny győztese elnyeri a „Bács-Kiskun megye method feeder bajnoka” 
címet. 

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

 

További információ:  Kókai János           Tel: 20/5759676 

                                  Deményi Ernő Tel.: 70/4502253 

     Csővári Tibor         Tel.: 30/2401499 

                   
 

BÁCSHOSZ verseny szakbizottság 


