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Horgászegyesületi családi nap – Egyéni és gyermeknapi horgászverseny 

Pusztaszentlászló 2020. szeptember 12. 

Versenykiírás 

 

Tisztelt Horgásztársak! 

Az egyesületi családi napi egyéni és gyermeknapi horgászverseny az alábbiak szerint kerül 

megrendezésre. 

A verseny időpontja: 2020.09.12. szombat  

Helye: Pusztaszentlászlói víztározón.   

I. Nevezés  

Nevezni a helyszínen három kategóriában lehetséges: 

1. kategória: Gyermek 10 év alatti  – díjmentes 

2. kategória:  Gyermek 10-18 évig  – díjmentes 

3. kategória:  Felnőtt 18 év feletti  – egyesületi tagoknak díjmentes,  

- külsősöknek 1.500 Ft/fő 

A versenyben résztvevőknek állami horgászvizsga letételére lesz lehetőség. 

Horgászvizsgát HORINFO rendszerbe regisztrált személyek tehetnek.  

Az állami vizsgára jelentkezési határidő 2020. szeptember 10.   

II. Díjazás  

Kupa, oklevél és tárgyjutalmak, melyek közül az első két kategóriában kiosztásra váró 

horgászfelszerelési tárgyakat a MOHOSZ pályázat útján nyerte el az egyesület. A harmadik kategória 

díjai horgász ajándékutalvány. Mindhárom kategória győztese díjmentesen területi engedélyt válthat 

a 2021-es horgászidényre. A tárgyjutalmak értéke 

1. kat.  I. hely 20.000 Ft  II. hely 14.000 Ft.  III. hely 8.000 Ft 

2. kat. I. hely 20.000 Ft  II. hely 14.000 Ft.  III. hely 8.000 Ft 

3. kat. I. hely 30.000 Ft  II. hely 20.000 Ft.  III. hely 10.000 Ft 

A 3. kat. nevező horgászok közül, akik az első fordulóból nem jutnak tovább, de fakultatívan indulnak 

második fordulóban külön tárgyjutalom díjazásra kerül sor.  

 

III. A verseny szabályzata: 

  
1. Külön metodika szerint lesz lefolytatva a 18. életév alattiak (1. és 2. kategóriába nevezők) és a 

felnőtt (3. kategóriába nevezők versenye. 



 

2. A 18. életév alattiak nevezési kategóriájuknak megfelelően kettő versenykörben fognak 

versenyezni. Egy versenykör négy különálló részből áll – horgászat, casting, elméleti teszt, 

barkácsolás. Egy-egy rész önállóan kerül pontozásra, a versenykörben elért összes pontszám 

adja a verseny végeredményét. 

 

3. A 3. kategóriába nevező, felnőtt horgászok egy versenykörben, két fordulóban fognak 

versenyezni. Első forduló a horgászat. A második forduló három különálló részből áll – casting, 

elméleti teszt, barkácsolás. A második fordulóba az első forduló első öt helyezettje jut. A 

második fordulóba nem kvalifikáló horgászok fakultatívan teljesíthetik a második forduló 

feladatait, de az eredményük az összesített értékelésbe nem kerül figyelembe vételre, a 

legtöbb pontot elérő személy külön számított versenydíjazást kap. Minden rész önállóan kerül 

pontozásra, a horgászat első öt helyezettjének pontjaihoz hozzáadásra kerülnek a második 

fordulóban megszerzett pontszámok, melyek adják a verseny végeredményét.        

 

4. A horgászatra 1. és 2. kategóriában nevező horgászoknak 2 óra a 3. kategóriában nevező 

horgászoknak 4 óra áll rendelkezésre. A helyeket sorsolás dönti el. Az 1-2. kategóriában úszós, 

3. kategóriában úszós vagy feeder készséget lehet használni. Igény esetén, az egyesület 

összesen 15 db felszerelt 4 m-es spiccbotot tud biztosítani a versenyben való részvételhez. A 

horgászkészség csak 1 horgot tartalmazhat. Horgászatra az 1. és 2. kat. nevezőknek az 1-5. 

horgászhelyek vízparti szakasza, a 3. kat. nevezőknek az ezen felüli teljes tóparti horgászhelyek 

vízparti szakasza kerül kisorsolásra. Egy jelölt horgászhelyen két horgász is horgászhat. A 

forduló értékelése megfogott békés halak darabszáma és tömege alapján történik, az alábbiak 

szerint: 10 pont/darab (kivéve szélhajtó küsz, ahol 1 pont/db) és 1 pont/1 dkg (pl.: 1 db 1 kg-

os ponty 110 pont; 10 db összesen 1 kg dévérkeszeg 200 pont). Az 5 kg alatti halak mérlegelését 

a forduló végén a versenybírók végzik. 5 kg feletti hal megfogása esetén azonnal jelezni kell a 

versenybírónak, aki azt azonnal mérlegeli. Mérlegelés után a megfogott halakat vissza kell 

engedni a vízbe. 

 

5. A casting fordulóban a versenyzők pontossági képességüket vetik össze.  Ebben a számban 10 

ill. 15 méterről kell egy céltáblára dobniuk. Fontos szabály, a casting dobás akkor szabályos, ha 

egy kézzel van végrehajtva. A céltáblán 2,4,6,8, illetve 10-es szám látható. A pontozás is 

eszerint történik, mindenki 10-10 dobást végez el a két távra (2. és a 3. kategória).  Az első 

kategóriába tartozó versenyzők előre kihelyezett dézsákba dobnak teniszlabdákkal 

(etetőanyag gombóc). Itt is 10-10 dobás áll rendelkezésükre, ha a dézsa szegélyén megpattan, 

de kívülre esik akkor 5 pont, ha a dézsába 10 pont jár. A feladatra maximálisan 200 pont 

kapható.  

 

6. A barkácsolásnál nevezési kategóriánként azonos szereléket kell elkészíteni. Az elkészítés 

előtt, mindenki kap egy vázlatot, amely szerint kell végrehajtani a feladatot. Az eszközöket 

biztosítjuk. A feladatban lapkás horog kötést, egyszerű végfül kötést, clinch csomó kötést, 

zsinór összekötést, páternoszter csomó kötést kell tudni készíteni. A feladatra 30 perc áll 

rendelkezésre és maximum 200 pont érhető el rajta. 

 

7. Az elméleti tesztben a versenyzők számot tehetnek horgászelméleti tudásukról. Ennek során 

egy rendes horgászvizsgát tesznek a szövetségi bizottság előtt. Egy horgásznak maximum 45 

perc fog rendelkezésre állni, írásbeli teszt és halfelismerés a feladat. Aki a sikeres vizsgaszintet 

elérni állami vizsgabizonyítványt kap, amennyiben előzetesen jelentkezett állami vizsga 



letételére.   Az elméleti teszt második részében a helyi horgászrendre vonatkozó ismeretekről 

kell számot adni. A feladaton összesen 300 pont érhető el (horgászvizsga teszt 200 pont + helyi 

horgászrend teszt 100 pont). 

 

8. Az egyes versenykörök lebonyolítását külön kijelölt versenybírók végzik, akik vitatott 

helyzetben döntenek a szabályok értelmezéséről.   

 

IV. A verseny lebonyolításának időterve: 

06:00 – 06:30 regisztráció és sorsolás 

3. kategóriában nevező – felnőtt horgászok 

1. forduló: 

06:30 – 06:50 horgászhelyek elfoglalása 

06:50 – 07:00 felkészülés és etetés 

07:00 – 11:00 horgászat 

2. forduló 

11:30 – 12:30 elméleti tesztek 

12:45 – 13:30 casting és barkácsolás 

1. kategóriába nevező – 10 év alatti horgászok 

06:30 – 06:50 horgászhelyek elfoglalása 

06:50 – 07:00 felkészülés és etetés 

07:00 – 09:00 horgászat 

09:30 – 10:30 elméleti tesztek 

10:30 – 11:30 casting és barkácsolás 

2. kategóriába nevező – 10 és 18 év közötti horgászok 

07:00 – 08:00 casting és barkácsolás 

08:00 – 09:30 elméleti tesztek 

09:30 – 09:50 horgászhelyek elfoglalása 

09:50 – 10:00 felkészülés és etetés 

10:00 – 12:00 horgászat 

 

13:30 versenyzők vendéglátása 

14:00 díjkiosztás 

 

Szeretettel várunk minden versenyezni vágyó horgásztársat!  

 

Szervezők 

 

 


