Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Kiszombori SHE.
szervezésében
2019. szeptember 15 -én megrendezésre kerülő
„ KISZOMBORI VÁLYOGOS BAJNOKA II. forduló”
horgászverseny szabályzata.
A verseny helye az egyesület kezelésében lévő Kiszombori „Vályogos-tó”. A
kétfordulós egyéni verseny mindkét fordulójában hirdetünk győzteseket. A második
forduló után az összesített ponteredmények alapján (egyezőség esetén a kifogott súly
is számít) hirdetünk bajnokot. Minden nevezőt egy tál meleg étellel vendégelünk
meg.
Nevezési kategóriák:
- felnőtt
- gyermek-ifjúsági
Nevezni a napijegy váltó helyeken, illetve a helyszínen 06:30-ig lehet.
Nevezési díjak:
- felnőtt: 3000 Forint
- gyermek-ifjúsági: 1500 Forint

A verseny időbeosztása:
06:45 Megnyitó, sorsolás
07:00 Felkészülés
07:55 Etetés kezdete (1. dudaszó)
08:00 Verseny kezdete (2. dudaszó)
11:55 Utolsó 5 perc (3. dudaszó)
12:00 Verseny vége (4. dudaszó), mérlegelés
13:00 Eredményhirdetés
13.30 Ebéd
Általános rendelkezések:
- A versenyre egyéni ( felnőtt és gyermek-ifjúsági ) nevezéseket fogadunk el.
- A versenyen kettő bottal, úszós vagy fenekező felszereléssel, az országos
horgászrend szerint szabad horgászni. Pergetés, villantózás, legyezés tilos!
Élőhallal és halszelettel csalizni tilos.
- Gyermek-ifjúsági kategóriában 18 év alattiak nevezhetnek.

- Gyermek-ifjúsági kategóriában versenyzők egy botos úszós vagy fenekező
felszerelést használhatnak, azon egy darab egyágú horoggal.
- Tilos elektromos kapásjelző, illetve halradar használata.
- A felhasznált etetőanyag mennyisége: 10 liter megnedvesített etetőanyag,
amibe beletartozik a szemes csali, pellet stb., 2.5 liter élő csali, ezen belül 0.5
liter lehet a szúnyoglárva mennyisége.
- Az értékelésbe minden szabályosan fogott hal beleszámít, melyekkel
kíméletesen bánva, azokat lehetőleg gyűrűs haltartóban elhelyezve a
mérlegelésig életben kell tartani.
- A megakasztott halat mindenkinek a saját rajthelyén belül kell kifárasztani és
megszákolni. A más rajthelyén kifogott hal nem számít bele a mérlegelésbe, azt
azonnal vissza kell engedni.
- Kifogott halnak az minősül, ami a vége jelzés elhangzásakor már a horgon van
szákolása a jelzés után is lehetséges.
- A felnőtt kategóriában a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül.
A gyereknél a szülő segíthet, de csakis a szákolásban.
- Az 5 kilogramm feletti halakat soron kívül mérlegelik és azonnal
visszahelyezik a vízbe.
- A Vályogos Bajnoka címet csak az a versenyző nyerheti el, aki mindkét
fordulóban indul. Az összesítés az elért helyezési számok alapján történik.
Díjazás:
Felnőtt:
1. Érem+12.000 Ft (vásárlási utalvány)
2. Érem+8.000 Ft (vásárlási utalvány)
3. Érem+4.000 Ft (vásárlási utalvány)
Vályogos bajnoka+Serleg
Gyermek-ifjúsági:
1. Érem+6.000 Ft (vásárlási utalvány)
2. Érem+4.000 Ft (vásárlási utalvány)
3. Érem+2.000 Ft (vásárlási utalvány)
Vályogos bajnoka+Serleg

Az itt nem szabályozott kérdésekben a verseny szervezőbizottsága dönt.

Szitás Róbert
Kiszombori SHE verseny
és ifjúsági felelős

