Ongai Horgász Egyesület
Versenyszabályzat
1. Horgászni csak a kijelölt szektoron belül, partról lehet. A szektor sorszámát a nevezés
utáni sorszámhúzással tudják meg a versenyzők.
2. A versenyző kettő db horgászbotot használhat, készségenként max. 3 horoggal.
3. A versenyen halradart nem lehet használni, még olyat sem amely a partról kezelhető,
irányítható.
4. Megengedett, hogy a versenyre elkísérje a horgászokat a család, barátok, de a
horgászatban, semmilyen téren nem segédkezhetnek.
5. A versenyzők a versenyen a saját felelősségükre vesznek részt. A rendezőség a
versenyen esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem
vállal.
6. Bármilyen hagyományos halfogó módszer megengedett( úszózás, fenekezés,
stupekozás ), kivéve a pergetés. Csalinak, halszármazék (élőhal, halszelet stb),
különböző férgek (csonti, giliszta, nadály stb), növényi eredetű származékok, ill. más
mesterségesen előállított csali (gumikukorica, pellet stb ) használható.
7. Csak a szabályosan megfogott hal számít bele a versenybe. A kívülről akadt, vagy
vendégszereléken megfogott hal, nem számít bele a versenybe. A megfogott halat
kíméletesen kell élve tartani a mérlegelésig.
8. A versenybe beleszámít minden kifogott hal, kivéve: A méretkorlátozással védett
azon fajok egyedei, amelyek méreten aluliak. Ezeket azonnal vissza kell engedni!
9. A halak kiemeléséhez, minden esetben kiemelő eszközt kell használni.
10. A verseny idején max. 5 kg etetőanyag felhasználása engedélyezett.
11. A mérlegelés a verseny végén történik, a versenyzők horgászhelyén.
12. Értékelés: Minden gramm hal 1 pontot ér, a verseny sorrendje az így szerzett pontok
alapján dől el. Pontegyenlőség esetén a több halat fogott versenyző a
kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal súlya dönt.
13. Jutalmazott egyéni versenyzők: I. II. III. helyezett, illetve a legnagyobb halat kifogó
részesül jutalmazásban.
14. A verseny során kifogott halakat a versenyző megtarthatja a helyi horgászrend
előírásának megfelelően.
15. Óvást be lehet nyújtani a versenyen, ill. a verseny lefújását követő 30 percen belül. Az
óvást benyújtónak elegendő szóban megindokolni az óvást, de köteles kettő tanút is
megnevezni, akik alátámasztják az óvást.
16. A verseny Rendezősége, nagyfokú helytelen magatartásként értékeli, és kizárja azt a
versenyzőt, aki a környezetét, a vizet szennyezi, gondatlan magatartásával kárt okoz,
vagy a többi versenyzőt veszélyezteti, akadályozza a horgászatban, ill. nem tesz meg
minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.
17. A verseny zsűrijét az egyesület vezetősége választja meg, amely három tagú.

18. Az Ongai Horgász Egyesület VII. számú taván horgászati tilalom van érvényben. A
tilalom csak a versenyek idejére van feloldva. A tó tilalom alól való felszabadulásának
időpontja: 2008.05.24. 0 óra 00 perc.
19. Napijegyet váltott versenyzőink a napijegy érvényességének idejéig tovább
horgászhatnak az egyesület kezelésében lévő további 5 tavunkon.
20. A etetést a verseny megkezdése előtt 5 perccel lehet elkezdeni, amelyet egy dudaszó
fog jelezni. A verseny kezdetét két dudaszó, a verseny végét három dudaszó fogja
jelezni.

Mindenkinek eredményes, élményekben gazdag versenyzést kívánunk!

Onga, 2009. április 24.

VEZETŐSÉG

