4. Pontyfogó verseny

4. PONTYFOGÓ VERSENY

BÁCSBOKOD

2019. május 10 – 12.

Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület 48 órás pontyfogó versenyt rendez tagjai, valamint éves
területi jeggyel rendelkező horgászai részére.

Helyszín: Bácsbokodi Horgásztó (Alsó-tó)

Verseny időtartama: 2019. május 10. 12:00 – 2019. május 12. 12:00 (48 óra)

Gyülekezés: 10:00 - A39-es horgászállás

Nevezési díj: 6000 Ft/fő

Díjazások: 1-3. helyezett kupa és érem; a legnagyobb hal

Nevezés: Dancsó Antalnál a Dancsó Transz Kft. boltjában április 30-ig.
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A versenybe a 2 kg-nál nagyobb súlyú pontyok számítanak be!

A nevezési díj magában foglal a verseny után egytálételes ebédet, valamint egy italt.

A versennyel kapcsolatos részletes szabályokat jelen versenykiírás melléklete tartalmazza!

Minden versenyzőnek jó szórakozást és sikeres versenyzést kívánunk!

Bácsbokod, 2019. március 31.

Deák Viktor titkár

versenyszervező
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Versenyszabályzat

Pontyfogó verseny

Bácsbokod

2019.

A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület a Pontyfogó Verseny szabályait az alábbiak szerint
állapítja meg.

Helyszín: Bácsbokodi Horgásztó, Alsó-tó

Verseny tartama: 48 óra

1.) A verseny kizárólag egyéni kategóriában kerül lebonyolításra.

2.) Horgászni saját vagy szabadon választott horgászálláson lehet. A verseny során
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horgászállást váltani nem lehet.

3.) A verseny ideje alatt horgászni a helyi horgászrend szerint lehet, jelen szabályzatban foglalt
kivételekkel. A verseny ideje alatt a versenyzőknek csónakból horgászni tilos!

4.) A versenyző mellett 1 fő segítő tartózkodhat a horgászálláson.

5.) Horgászat két db készséggel, legfeljebb 1-1 db horoggal történhet.

6.) Minden versenyző köteles 3 db haltartót, 1 db pontymatracot és pontyzsákot, valamint
fertőtlenítő sprayt magánál tartani.

7.) Etetésre a helyi horgászrend szabályai az irányadóak – etetőhajó, csónak erre a célra
használható.

8.) A versenybe a 2 kg-nál nagyobb tömegű pontyok számítanak be.

9.) Mérlegelés: Amelyik horgász értékelhető méretű pontyot fog, azonnal jelzi a verseny
lebonyolításában résztvevőknek, akik lemérik a kifogott halat, rögzítik az adatokat a versenyző
adatlapján. A horgász a mérlegelésig köteles szákba helyezni a halat,
majd azt
követően kíméletesen visszaengedni!

Díjazás: 1-3. helyezett kupát és érmet kap, valamint a legnagyobb halat fogó horgász kerül
díjazásra.
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