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BÁCS-KISKUN MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG 

„A” CSOPORTOS 
 
 
Helyszín:               Lajosmizse – Füzes-tó  
 
Időpont:                 2021. augusztus 15.  (vasárnap) 
 

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 és az állami horgászjegy sorszámának feltüntetése mellett fogadunk el! 

A versenyre nevezhet a 2020 évi „A” csoportos csapatbajnokság első kilenc helyezettje, valamint a „B” 
csoportos csapatbajnokság első három helyezettje. 

Nevezési határidő:  2021. augusztus 12. (szerda)  

Nevezési díj:  18000 forint/4 fős, csak versenyzőkből álló csapat 

                        20000 forint/5 fő (4 versenyző + csapatvezető) 

A nevezés díj tartalmazza az ebéd árát. 

 

A verseny lebonyolítása:  4 órás, egy fordulós csapatverseny, a Bács-Kiskun megyei 
versenyszabályzattal kiegészített aktuális magyar versenyszabályzat szerint.  

Csalilimit: Bekevert etetőanyag (a földdel együtt) max. 20 liter, élőcsali összesen 2,0 liter használható 
fel, melyből max. - 0,1 liter tűzőszúnyog - 0,5 liter etetőszúnyog és 0,5 liter lehet a giliszta (nem 
összevágottan értendő) mennyisége.  
 

Program 

07:00-07:45  Gyülekező, regisztráció 

07:50    Megnyitó, sorsolás 

08:00    Horgászhelyek elfoglalása 

09:00    Limitellenőrzés 

10:00    Verseny kezdete 

14:00    Verseny vége, mérlegelés 

15:00    Eredményhirdetés, Díjkiosztás, Ebéd Lajosmizsén az Ezüstfenyő étteremben  

 

Edzési lehetőség: Akik neveztek a versenyre, azok számára az edzés Kobolák Jánossal  

(Tel.: 20/9148182) személyesen vagy telefonon történt egyeztetést követően ingyenesen lehetséges.  
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Figyelem: 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. 

 

További információ:  Kobolák János     Tel.: 20/9148182 

                                     Kókai János         Tel: 20/5759676 

              
  

BÁCSHOSZ verseny szakbizottság 
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