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MEGHÍVÓ 

EGYESÜLETI VEZETŐK VERSENYÉRE 
 

Helyszín:           Bácsalmás – Kígyós-horgásztó  
 
Ideje:                  2022. Október 02.( vasárnap) 

Rendező:           Jurinovics Miklós HE  -  BÁCSHOSZ 

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

Nevezéskor kérjük leadni a csapattagok nevét és állami jegy számát is. Továbbá felhívjuk minden 
résztvevő figyelmét arra, hogy a horgászatra jogosító okmányait a versenyre hozza magával.                                 
 

Nevezési határidő: 2022. szeptember 28.  

Nevezési díj:  20.000 forint/csapat  (1 fő csapatvezető + 3 fő horgász)  – A nevezési díj csapatvezető 
nélkül (3 főre): 15.000 Ft.  -  Kísérőknek étkezés (reggeli + ebéd) igényelhető 4.000 forintért.  

A verseny lebonyolítása:  A verseny 3 fős csapatverseny formában kerül lebonyolításra, oly módon 
hogy a csapatok tagjai 1 horgászállásban kerülnek elhelyezésre és az általuk kifogott halat is együtt 
mérlegeljük. A három versenyző egyszerre horgászhat 1-1 horgászbottal, amely egyaránt lehet úszós- 
vagy fenekezős horgász készség is. A versenyzők és a csapatvezető segíthetnek egymásnak, más 
segítséget viszont nem vehetnek igénybe a horgászat során. 
A csapat összetétele: 3 fő versenyző + 1 fő csapatvezető 
Felhasználható csali és etetőanyag összesen: 12 liter/csapat. (Etetőanyag+szemes+élő+minden más) 
A tűző- és az etetőszúnyog használata TILOS! 
 
Verseny időtartama: 4 óra 
 
Program: 
 
7:00       Találkozó a verseny helyszínén (a Kígyós-horgásztónál) 
7:00 – 7:50   Regisztráció, Reggeli  
7:50       Megnyitó, Sorsolás, majd a horgászhelyek elfoglalása 
09:30     Verseny kezdete 
13:30     Verseny vége, Mérlegelés a helyszínen 
14:50     Ünnepélyes eredményhirdetés  
              Ebéd (marhapörkölt és birkapörkölt) 
 

Információk:  - Aki nem rendelkezik helyismerettel, az a verseny helyszínének megközelítéséről, az 
Alvégi kocsmában érdeklődjön. 

Kérjük, hogy minden csapat hozzon magával pontymatracot és minimum 3 méteres gyűrűs haltartót, 
mert ezek használata a tavon kötelező. 
 

További információ:  Páncsics Péter        Tel.: 30/575-4682  

   Kókai János  Tel.: 20/575-9676 

 
BÁCSHOSZ  verseny szakbizottság                                                                               
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