I. Délegyházi Pisztrángsügér Fesztivál
Csónakos-páros pergetőverseny
Versenyszabályzat
1. A versenyen két fős csapatok indulhatnak. A versenyzők együtt, egy csónakból vagy kétszemélyes
horgászkajakból horgásznak, a két fő fogási eredménye összeadódik.
2. A rajtszámok – melyek egyben a csónakok indulási sorrendjét is meghatározzák – sorsolás útján
dőlnek el. A rajtszám matricákat minden csapatból egy versenyző tag köteles a ruházatára, jól látható
helyre felragasztani és a verseny teljes időtartama alatt magán viselni.
3. A csónakról és a csónak kötelező felszereléséről a versenyzőknek kell gondoskodni.
4. A csónakban kizárólag a versenyzők tartózkodhatnak.
5. A versenyen robbanómotor használata tilos.
6. Csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet horgászni. A versenybírók a pálya területét szalaggal és
táblákkal jelölik ki. A verseny időtartama alatt a pályán kívülre csónakkal átmenni tilos! A pályahatár
képzeletbeli vonalán átdobni engedélyezett, de a csónak nem hagyhatja el a pálya területét.
7. A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn
belül tetszőlegesen változtathatja.
8. A csónakok indítása 15 másodpercenként történik.
9. Horgászni csak rögzített csónakból lehet. Mozgó csónakból horgászni tilos.
10. Rögzített csónakhoz képest csak dobástávolságon (25 m) kívül szabad megállni.
11. A verseny ideje alatt a partra kimenni csak a versenybíróság előzetes engedélyével lehet.
12. A verseny kezdetét és végét dudaszó jelzi.
13. A versenyen halradar használata tilos.
14. A kifogott halakat a mérlegelésig pontyzsákban kell tartani. Egyéb haltartó eszköz használata tilos.
15. Ha a versenybírók várhatóan három percen belül megérkeznek a halat megmérni, akkor a hal a
merítőszákban is tartható.
16. A halak kivétele kizárólag merítőszákkal történhet. Minden egyéb eszköz használata, beleértve a
puszta kézzel való kivételt, tilos.
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17. A versenyen a szabályosan fogott ragadozó halak számítanak, eltérő pontozással. A verseny fő hala
a pisztrángsügér, egyéb ragadozó halak az értékelésbe csak akkor számítanak bele, ha a versenyző
pisztrángsügért is fog. Ebben az esetben minden megfogott és értékelt pisztrángsügér mellett
2 darab egyéb ragadozó is beleszámít a verseny eredményébe. Pisztrángsügér fogása nélkül az
egyéb ragadozók nem számítanak bele az eredménybe, illetve maximum két egyéb ragadozó
számítható be pisztrángsügérenként. A regisztrált egyéb ragadozó halak (balin, csuka, harcsa,
kősüllő, csapósügér, fogassüllő) a fogás sorrendjében számítanak, a beméretett, értékelő lapon
szereplő hal törlésére nincs lehetőség. (Ha valaki fog egy kisebb ragadozót, és beméreti, akkor
később hiába fog egy nagyobbat, nem kérheti, hogy ez legyen figyelembe véve, ha egyébként az
egyéb ragadozókra vonatkozó kvótája ezt nem teszi lehetővé. Természetesen minden fogott hal
bemérethető, az időben később megfogott pisztrángsügérek is érvényesítik az egyéb ragadozókat.
Az első pisztrángsügér az első kettőt, a második a második kettőt stb.)
18. Versenybe beszámító egyéb halfajok: balin, csuka, harcsa, kősüllő, csapósügér, fogassüllő.
19. A halak hossza az orrcsúcstól a farokúszó végéig kerül mérésre (teljes hossz).
20. Pontozás:
Pisztrángsügér: 25 pont/db + 1 pont/cm
Egyéb ragadozók 25 cm alatt: 10 pont/db
Egyéb ragadozók 25 cm felett 10 pont/db + 1 pont/cm
21. Pontegyenlőség esetén a több fogott pisztrángsügér dönt, ha a darabszám is egyenlő, akkor a
legnagyobb pisztrángsügér dönt. Ha ez is egyforma, akkor a több érvényes egyéb ragadozó hal, és
ha ez is, akkor a legnagyobb egyéb ragadozó hal.
22. A versenyen bármilyen gyári, vagy házi készítésű műcsali használható.
23. Egy felszerelésen egyszerre maximum 1 db műcsali lehet.
24. Gumihalak, twisterek „kisegítő” hármashoroggal való ellátása (patkolás) nem engedélyezett.
25. Természetes csalival horgászni tilos.
26. A verseny szabályainak betartását versenybíróság ellenőrzi, a halak mérését is ők végzik.
27. A verseny lefújását követően negyedórán belül személyesen kell jelezni a versenybíróknál, ha
méretlen hal van a csónakban.
28. A mérés folyamatos, a halfogást a versenybírók felé jelezni kell.
29. A mérlegelés feltétele, hogy a hal éljen. Elpusztult hal mérésére nincs mód.
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30. Vitás vagy nem szabályozott kérdésekben a versenybíróság dönt. A döntés kötelező érvényű.
31. A verseny szabályainak megszegéséért a csapatot a versenybíróság figyelmezteti. A második
figyelmeztetés automatikus kizárást jelent. Súlyos esetben a versenybíróság a csapatot azonnal is
kizárhatja.
32. A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vesznek részt. A szervezők és a versenybíróság a
versenyen esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal.
Tervezett menetrend:
Gyülekezés, regisztráció:
Reggeli, eligazítás, sorsolás:
Verseny időtartama:
Ebéd:
Eredményhirdetés:

5:30 órától, Délegyháza, I-es tó, Civilek Házánál
6:00 – 6:45 óráig
7:00 – 14:00 óráig
14:30 – 15:30 óráig
16:00 – 17:00 óra között, Badár Sándor stand-up show végén!

A díjakat átadják:
 dr. Riebl Antal – Délegyháza polgármestere
 Badár Sándor
 Tímár Miklós – Délegyházi Horgász Sportegyesület elnöke
 Füstös Gábor – Versenybíróság elnöke
Díjazottak:
 összetett I. helyezett csapat
 összetett II. helyezett csapat
 összetett III. helyezett csapat
 legnagyobb pisztrángsügért fogó horgász (teljes hossz alapján)
 legtöbb pisztrángsügért fogó horgász (darabszám alapján)
Versenypálya helyszíne:


Délegyháza II-III-as tavak kijelölt területe.

Egyéb információk:


a versenyt megelőző héten teljes pergetőtilalom lesz érvényben a versenypálya
területén, ezért edzésre kizárólag ezt megelőzően van lehetőség. Tekintettel arra, hogy
a pisztrángsügérek ívása május-június hónapokban történik, kérjük a versenyzőket, hogy
az edzéseket június 5 – június 18. között időszak alatt bonyolítsák le.
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Szállásinfo:


www.napsziget.eu;
Bejelentkezés, időpontfoglalás, ajánlatkérés: +36 (30) 293-3174
E-mail: info@napsziget.eu
Cím: 2334 Délegyháza Nomád part 34.
Megközelítés (GPS-el): 2334 Délegyháza, Anna utca.

A versenyre érkezők 15% engedményt kapnak a szállásdíjból!
A szálláskapacitás korlátozott, kérünk minden versenyzőt, hogy legkésőbb 2017.05.15ig gondoskodjon szállásfoglalásáról!


www.tavirozsakemping.hu
Online foglalás: http://www.tavirozsakemping.hu/foglalas.php
E-mail: tavirozsakemping@gmail.com
Telefon:
+36 (30) 416-6426
+36 (24) 400-709
Tavirózsa Kemping Kft.
2337 Délegyháza
Nomád part 4-5.
A "Délegyháza, Nomád part 4." cím a Google Maps-en tévesen a tavak másik oldalát
jelöli meg. Útvonalat tervezni a "Tavirózsa kemping", a "Délegyháza, névtelen utca",
vagy a GPS koordináták segítségével ajánlott.
GPS koordináták: N47.2519, E19.1022

A versenyre érkezők 10% engedményt kapnak a szállásdíjból!
A szálláskapacitás korlátozott, kérünk minden versenyzőt, hogy legkésőbb 2017.05.15ig gondoskodjon szállásfoglalásáról!

Csónakbérlés info:
Tóth Zoltán, telefon: +36 (20) 333-4871
Versenyinfo:
Pusztai Gábor főszervező
Tel: +36 (30) 200-6956
E-mail: sugerfesztival@gmail.com; depsfan@gmail.com
Füstös Gábor
Versenybíróság elnöke
Tel: +36 (30) 210-0964; E-mail: szmog@t-online.hu
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