
III. PUSZTASZENTLÁSZLÓ PERGETO EGYÉNI HORGÁSZVERSENY! 

 

 

 

A verseny helyszíne: PUSZTASZENTLÁSZLÓ HORGÁSZTÓ 

Időpontja: 2020.10.24. szombat  

 

     A verseny jellege: Nyílt nevezésű egyéni parti pergető horgászverseny 

     Nevezési díj 5.000.- Ft/fő,  

 

     Nevezés: a Pusztaszentlászlói Horgász Egyesület facebook oldalon személyes üzenettel, majd azt  

                      követően a nevezési díj 2020. október 23-án 10:00 óráig történő befizetésével lehet. 

     Nevezési díj befizetése: átutalással 74000212-10004139 számlaszámra  

                                                (közlemény rovatba a nevező horgász nevének megadásával) 

 

     A verseny díjazása: 

 

     I. helyezett: serleg + Egyhetes olaszországi pergetőhorgász túra 1 főre az OLASZ PECA jóvoltából 

 

     II. helyezett: serleg + 1 db éves területi engedély Pusztaszentlászlói víztározóra  

                          (egyesületi rendes tag esetében +    10..000 Ft értékű vásárlási utalvány) 

 

     III. helyezett: serleg + 25.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

 

    Legnagyobb halat fogó: különdíj 

 

    A verseny programja: 

      07:00 regisztráció, sorsolás, kiinduló helyek elfoglalása 

      08:00 verseny kezdete 

     14:00 verseny befejezés 

     14:30 ebéd 

     15:00 eredményhirdetés 

 

    A verseny lebonyolítása: 

 

   A teljes tóparton, a nevezők számának megfelelően, minimum 30, maximum 40 szektort jelölünk ki.  

   A versenyző a sorsolásnak megfelelő szektorhoz tartozó horgászhelyen kezdi meg a horgászatot, majd minden 

   10. 20.     30. 40. 50. 00. percben átvonul a tőle balra lévő következő szektorba és ott folytatja a versenyt.  

   Mérlegelést a partszakaszonként külön kijelölt versenybírók végzik, akik folyamatosan járnak az adott partszakaszon 

   lévő versenyzők között.  

   A verseny ideje alatt a nevezők étel és ital ellátást kapnak.  

 



 

 

    A verseny szabályai: 

 

•  a magyar horgászrendben engedélyezett bármilyen pergető módszer megengedett, kivéve a csalihalas pergetés. 

•  a horgászatra használt felszerelés horgászbot, orsó, zsinór, kapocs és műcsali lehet. 

• a versenybe csak a szájánál akadt, szabályosan fogott halak számítanak bele, az elpusztult hal nem mérlegelhető 

•  a halat vízből csak kiemelő szákkal vagy halkiemelő fogóval lehet kivenni, melyet a versenyző köteles magánál tartani 

 horogszabadítóval együtt 

•  szájbilincs, vágóhorog használata tilos 

•  a halat pontyzsákban kell tartani a mérlegelésig 

•  a verseny alatt fogott halakat mérlegelés után minden esetben vissza kell engedni. 

•  a verseny alatt a mérlegelők és a szervezők egyben versenybírók is, így ők léphetnek fel az esetlegesen előforduló 

 szabálytalanságok ellen 

•  az egyes szektorokat a gyalogút mentén lévő festékjel határolja el, a szektoron belül bárhol lehet horgászni  

•  a verseny kezdetét, a szünet kezdetét és végét, illetve a verseny végét hosszú, a szektoridő lejártát rövid kürtszóval 

 jelezzük 

•  a szektoridő lejáratát jelző kürtszó elhangzása után az éppen aktuális szektorban újabb hal már nem tartható meg, a 

 még nem mérlegelt halakat át kell vinni a következő szektorba 

•  a halak mérését a versenyzők előtt végezzük, ennek eredményét aláírásával igazolja, ezt követően a halak mérésével  

 kapcsolatban panasznak helye nincs. 

•  a mérési tartomány a hal orrcsúcsától a farok végéig tart.  

•  minden vitás esetben a versenybírók döntenek 

•  a szabályokat megszegő horgászt a versenybíró figyelmezteti, ismételt figyelmeztetés esetén - különösen a szektor 

 váltásra való figyelmeztetés, megszegésekor - a horgászt a versenybíró kizárhatja. 

    Pontozás: 

•  a pontozáskor az élve mérlegelt süllő, csuka, balin, harcsa vagy sügér halfajhoz tartozó halakat vesszük figyelembe 

•  minden kifogott hal 1 cm-je után 1 pont jár 

•  minden méretkorlátozás feletti hal után darabonként 10 bonuszpont jár 

•  minden megfogott halfaj után halfajonként 100 extrapont jár 

•  méretkorlátozások: süllő 40 cm, csuka 50 cm, balin 40 cm, harcsa 60 cm  

 

    Kötelező felszerelések minden nevezőnek: 

•  1 db pontyzsák 

•  horogszabadító 

•  kiemelő szák vagy halkiemelő fogó 

•  sebfertőtlenítő 

 

A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vesznek részt, a rendezőség a verseny alatt történő balesetekért 

felelősséget nem vállal. 

A verseny szabályait a nevezési összeg befizetésével elfogadottnak tekintik. 

A rendezők az esetleges változtatás jogát fenntartják. 


