“BÁNYATAVAK A NYÁRBAN”
III. VÁNDORKUPA ÁLTALÁNOS NYILT PÁROS HORGÁSZVERSENY!

A verseny nyílt nevezésű páros parti általános horgászverseny.
Nevezés telefonon vagy emailben, csapatnévnév, lakcim, telefonszám megadásával lehetséges!
Helyszín: Bélavár, Bélavári-Nagybányató
A verseny időpontja: 2019. Július. 21. Vasárnap!
Nevezési és lemondási határidő: 2019.Július 15!
Nevezés: 10.000 Ft/csapat.

A nevezési díjat Nagyatádon a Sellő horgászboltban, vagy átutalással is be lehet fizetni!
A nevezési határidő utáni lemondás esetén a nevezési összeget nem áll módunkban
visszautalni!
Átutalással: K&H Utalási szám: 10403954-50526876-67811004 /a megjegyzés rovatban
kérjük ráírni a versenyzők csapatnevét nevét!/
A versenyzők regisztrációja akkor válik aktívvá, amikor a nevezési összeg befizetés rekerül!
A befizetési sorrend adja a sorsoláskor a húzási sorrendet/ Nem a regisztráció/!!
A verseny szervezőjének elérhetősége: Szakács István
Tel: +36-20-421-5759, email: harcsavadasz96@latsat.hu
A verseny menetrendje:
06.30-tól 07.15-ig: a versenyzők fogadása, reggeli, sorsolás.
07.15-től 08.00-ig: rajthelyek elfoglalása.
Verseny ideje: 08.00-órától 15.00-óráig tart.
Ebéd: 15.-től 15.30-ig! Eredményhirdetés: 16.00-órakor lesz!

Szabályok:
A versenyen max. 30 csapat vehet részt. Minden csapat a nevezési díj befizetésének
sorrendjében válszt helyet magánakbámelyik hely több csapat részéről is választható, ha
nem születik megegyezés az adott helyet választók között sorsolás dönt, a vesztes csapat
csak a szabadon maradt helyek közül válszthat. A csónakkal megközelíthető helyekre a
versenybírók beviszik a csapatokat. A csónakos helyeket választó csapatoknak fix helyük
lesz az általuk választott helyeket más csapat nem választhatja.

 A VERSENYEN A PÁROS MINDKÉT TAGJA A VÁLASZTOTT HELYEN FEJENKÉNT KÉT
BOTTAL HORGÁSZIK BÁRMILYEN SZABÁLYOS HORGÁSZ MÓDSZERREL. ( fe-nekezés,
úszózás, féderezés, pergetés, élő és darabhalazás, snecizés, mártogatás)

 A versenybírók a kifogott halakat két alkalommal mérik le, addig a versenyzőknek a
halakat élve kell tartani, majd a lemérés után vissza kell engedni a tóba.

 Pontozás:
 Minden kifogott hal gramja 1. pont. (pl: 1db 5.5kg-os amúr 5500
pont.) minden kifogott darab+ 10 pont. Minden kifogott compó
+1000 pont.
 Azonos pontszám esetén a több halat fogó versenyző a
kedvezményezett.
 Amennyiben a darabszám is megegyezik a nagyobb hal fogása a
döntő.
 Ha esetlegesen ez is megegyezik, akkor a magasabb indulási
számot kihúzó versenyző a kedvezményezett!

Díjazás:

A verseny összdíjazása 100.000 ft.
1hely: 40.000Ft
2hely: 25.000Ft
3hely: 15.000Ft
4hely: hévégi 60 órás horgászat 2 fő részére a Bélavári
bányatavakra.
Legnagyobb Hal: 10.000Ft. A tó tulajdonosának a különdíja

A versenyen a horgászhelyek száma korlátozott 30 csapat elhelyezését biztosítjuk.
A versenyen a versenyzők saját felelősségükre vesznek részt, a versenyen esetlegesen történő balesetekért, károkért a rendezőség felelősséget nem vállal!
A verseny szabályait a nevezési összeg befizetésével a versenyzők elfogadottnak tekintik!
A verseny szabályainak kifogásolása ellen óvásnak helye nincs!
Az esetleges változtatás jogát mindenkor fenntartjuk!

Minden nevezőt szeretettel várunk!

