A Fogási Napló helyes vezetése

A 2014. évtől új fogási napló került bevezetésre, aminek a vezetése, jelentős mértékben eltér az
elmúlt időszakban használt fogási naplók kitöltésétől.
Az alábbi képeket részletesen bemutatjuk az új fogási napló használatát.

Vízpartra történő leérkezéskor,a horgászat megkezdése előtt a 3. oldalon található naptárban, egy Xel be kell jelölni azt a napot, amikor horgászunk. (pl. március 17.)

Ezt követően a következő lap első üres sorába, az oszlopok fejléce szerint, be kell írni a vízterület
megnevezését, majd a víztérkódot (!).

A horgászat csak a fenti adatok rögzítését követően kezdhető el!

Ha az adott horgászat alatt nem fogtunk, vagy kifogást követően azonnal visszaengedtünk a halat,
további bejegyzést nem kell a fogási naplóba rögzíteni.
Ellenben, ha a kifogott halat el szándékozunk vinni, azt a kifogást, mérlegelést és a hal megfelelő
letárolását követően, a horgászat folytatása előtt az alábbi képen szemléltetett módon be kell
jegyezni.
A fogásokat 0,5 kg-os kerekítéssel kell bejegyezni. Pl. egy 1,20 kg-os hal 1 kg, egy 1,30kg-os hal 1,5kgnak kell szerepeltetni. A megfelelő helyre elég csak a számot írni, a kg rövidítést nem kell beírni.
Mivel az Egyesület horgászrendjében meghatározásra került, hogy a fogás időpontját óra/perc
pontossággal is rögzíteni kell, ezért a megfelelő sor végén, egy olyan mezőbe írjuk ezt, ahol olyan hal
név szerepel, ami bizonyára nem fordul elő Vályogos-tóban. /a képen a Kecsege oszlopban az óra a
Széleskárász oszlopban pedig a perc látható/

Az új Halászati Törvény különbséget tesz az „Egyéb halak” esetén is az őshonos, illetve az
idegenhonos halfajok között is. Ezért horgászat végén, ha pl. egyéb halfogásunk 2,5 kg összsúlyú, de
keszeg és ezüstkárász is található benne, ezeket fajtánként külön-külön kell lemérni és bejegyezni. A
fenti képen látható, hogy a példának felhozott 2,5 kg hal megoszlása 1 kg keszeg és 1,5kg
ezüstkárász.
Fontos tudni, ha egy nap többször is horgászunk, a fogásösszesítő táblázatban minden egyes
horgászatunk alkalmával új sort kell kezdenünk, még akkor is, ha az adott nap előző horgászata
alatt nem történt halfogásról bejegyzés.
Amennyiben a fenti útmutatás szerint vezetik fogási naplójukat, minden ezzel kapcsolatos előírásnak
eleget fognak tenni, és így a halőreinknek sem kell Önöket ezért figyelmeztetésben részesíteni.

