
Versenykiírás 
  

Vasi Rendőr Szabadidő SE. Horgász Szakosztálya  a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége 

2021. évi  Vasi Vizeken Országos Rendőrkupa néven  meghívásos horgászversenyt rendez:   

2021. június 05 –én Szombaton  Lukácsháza  Abért  II. Horgász taván. 

A versenyről : A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Egyéni versenyzőként nem lehet indulni, egyéni verseny a csapatban 

nevezettek közül lesz rangsorolva. 

A verseny egy fordulóban kerül lebonyolításra: 2021.június 05 -én  09.00 - 14.00  óra között. 1 X 5 óra 
A fordulóban kizárólag -  Gyűrűs botos -  készségekkel lehet horgászni. 

Nevezés : 

Nevezési díj:  4.000 ft/fő 

mely / horgászverseny pálya bérleti díját,ebédet és italt  és díjazás árát tartalmazza./ A nevezési díjat legkésőbb a nevezés leadásának 

határidejéig (2021.május 31. hétfő  12óra  ) át kell utalni az alábbi bankszámla számra, fontos a közleményrovatban feltüntetni ”nevezési 

díj, …?… csapat”.  Segítőknek  az ebéd 1.300  forint/fő,   amit a nevezési lapon kérek feltüntetni, ezt a helyszínen is lehet fizetni.  
Összesen :  20 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni. 

Az átutalás megtörténtével válik a nevezés érvényessé, amennyiben a csapat - bármely okból kifolyólag - nem jelenik meg a versenyen, az 

összeget nem áll módunkban visszafizetni.  
Bankszámlaszám:  11100805 -18888740-36000001 kedvezményezett: VRSSE. 

A szervezőnél lehet jelentkezni a kiíráshoz mellékelt nevezési lap megküldésével, A nevezési lapokat kérem e-mailben elküldeni a 

gerencser62imre@gmail.com címre. 
A nevezéssel kapcsolatban érdeklődni a szervezőnél lehet:  Gerencsér Imre (06-30/320-1127)  

 

Nevezési határidő 2021.május 31. 

Szabályok: 

A résztvevők számára kötelező az  állami horgászjegy. Továbbá minden versenyen indulónak rendelkezni kell érvényes versenyzői 

engedéllyel (3000 Ft). A versenyzői engedély a www.horgaszjegy.hu oldalon otthonról is on-line intézhető (Részletes információk a 
következő videóban: https://www.youtube.com/watch?v=c9KPU3Y60UQ), vagy a közeli horgászegyesületben is megváltható./Járványügyi 

szabályok változása esetén lehetséges, hogy nem lesz szükség rá/ 

 

A verseny egy fordulóban kerül megrendezésre 1 x 5 órában az alábbiak szerint : A verseny ideje alatt csak Gyűrűs botot lehet használni  (  

match - bolognai - feeder, picker, stb ) Feeder botos horgászat esetén: hosszú előkés és method szerelék engedélyezett  

Egyszerre, egy bot használata megengedett, amelyen egy darab, egyágú horog lehet (természetesen előkészítve több készség is megengedett). 
Etetni kizárólag kézzel csúzlival és bottal lehetséges. A halak kímélése szempontjából, addig nem dobhatja be a másik szerelést,míg a 

fogott halat a szákban el nem helyezte ! Külső segítséget a versenyző a horgászat során nem vehet igénybe. 

         Csali-etetőanyag limit: összesen maximum  12 liter etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, 
kukoricát, magokat és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) és 1 liter élő csali (csonti, 

pinki, giliszta) Szúnyog lárva használata TILOS !! 

        A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért megfelelő méretű minimum  2 db.  3 méteres karikás haltartó szákot 
kell használniuk, valamint  pontymatrac megléte kötelező . Az egyikben a keszeg – kárász  félék a másikban ponty - amur . A haltartót a 

lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni. A halakat kíméletesen kell a horogról levenni. A verseny során az elpusztult hal nem 
kerül lemérésre, így az eredménybe sem számít. 
 

Értékelés:  

A szektor eredményeinek összesítését követően alakul ki a szektoron belüli végleges sorrend, majd ez alapján kerülnek megállapításra az 

egyéni és csapat helyezések. A csapat és egyéni I-III tárgyjutalomban részesül. Az egyéni versenyben a szektor I. helyezést elért versenyzők 
között alakul ki a sorrend.  

A verseny menete: 

06.30 - 07.00 : gyülekezés, regisztráció a Horgász tavak parkolójában 

       07.00 - 07.30:       sorsolás 

           07.30 - 08.45:       felkészülés 

      08.45 - 09.00:           etetés 

                     09.00-14.00:     Halfogás (verseny ) 

14.00  verseny vége -  majd  mérlegelés 

15.30 : eredményhirdetés a helyszínen (kizárólag díjazottaknak) 

Az ebéd kiszállításra kerül a tóhoz mérlegelés ideje alatt./Rántott szelet rizs savanyúság / 
 

Technikai és Covid elleni védekezéssel kapcsolatos információk: 

1. A többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika feltételeinek eleget téve a sorsolást szervező képviseltében Gerencsér 

Imre végzi el, mely a  technikai tájékoztató után szombat reggel 7 órakor történik.  A versenyzők közvetlenül a számukra kisorolt 

rajthelyre érkezhetnek reggel 7.30 órától. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy ebben az időszakban kerüljenek minden 
csoportosulást, közös ücsörgést, központi parkolóban történő „bandázást”. 

2. Kérünk minden versenyzőt a lehető legkevesebb szociális érintkezésre, a védőtávolságok, illetve a maszkviselési szabályok 

betartására! Ennek értelmében a rajthelyen nem, de a rajthelyet elhagyva a maszk viselése kötelező.  

3. A versenyen kizárólag az vehet részt, aki a „Nyilatkozat sportrendezvényen történő részvételhez V4” nyomtatványt kitölti, aláírja 

és leadja a szervező képviselőjének legkésőbb a reggeli regisztráción. Egy versenyzőnek maximum 1 fő kísérője lehet, az Eü 

nyilatkozat kitöltése a kísérőnek is kötelező! A nyomtatvány letölthető ide kattintva: 
https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=49:nyilatkozat-sportrendezvenyen-torteno-reszvetelhez- 

4. Mérlegelés: A versenyző a forduló végén nem hagyhatja el a rajthelyét addig, míg a mérlegelők meg nem érkeznek. A mérlegelés 

során csak a mérlegelő bizottság és a versenyző tartózkodhat a rajthelyen. Kérjük a segítőket is, hogy ne kísérjék a 

mérlegelőket a pályán! A versenyző a mérlegeléskor a járványvédelmi okok miatt nem írhatja alá a mérlegelő lapot. A 

mérlegelést vezető hangosan bemondja a fogott halak össztömegét, melyet a versenyző igen, vagy elfogadom válaszával hitelesít, 

melyet a mérlegelő megjelöl a lapon. 
5. Díjátadás: A verseny dobogósait, díjazottjait várjuk kizárólag a díjátadóra, mindenki mást kivételesen arra kérünk, hogy a verseny 

után hagyja el a versenypályát, és induljon haza! 

 
A vízről: A http://www.vasihorgasz.hu/vizek/lukacshaza_abertII_to.htm címen található oldalon elérhető a tóra vonatkozó minden 

információ és a tó megközelíthetősége is. Jellemző hal a keszeg, kárász, ponty, amur, sügér, esetenként törpe harcsa - A versennyel 

kapcsolatos minden egyéb kérdésben a szervező felvilágosítással szolgál és áll rendelkezésre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
2021.június 04. -én a versenyt megelőző napon 9  – 18 óra közötti időben lehetőség van edzésre 1800 Ft.-os napi jegy vásárlás 

ellenében A gépkocsikkal való behajtás  engedélyezett lesz ezen a két napon, a nevezésre kérném feltüntetni a gépkocsi rendszámokat,és 

neveket!  Sátorozást és gépkocsiban alvás lehetőségét nem engedélyezte a kezelő, a tó környezetében. 

 

Szállások:  Kőszeg   -  Lukácsháza  környezetében a www.vasivizeken.hu oldalon is elérhetőek.    
Rábatöttös, 2021.május 10.  

       Tisztelettel :  Gerencsér Imre   szervező 

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=49:nyilatkozat-sportrendezvenyen-torteno-reszvetelhez-
http://www.vasihorgasz.hu/vizek/lukacshaza_abertII_to.htm
http://www.vasivizeken.hu/


 
    Határidő : 2021. 05.31.    ( hétfő )  12 óra 

        Gerencsér Imre (06-30/320-1127) vagy                               

   e-mail: gerencser62imre@gmail.com    

 

 

 

NEVEZÉSI LAP 
 

 

A  ………………………………… csapata nevez a 2021.06.05. Lukácsháza  Abért  II. Horgász 

taván  megrendezésre  kerülő, Vasi Vizeken Országos Rendőrkupa  horgászversenyére. 

 

Csapatvezető: …………………………………… 

 

Versenyzők: 

 

 Név   

1.    

2.    

3.    

    

    

    

 

 Étkezést ………   fő segítő  számára kérünk. 

 

Behajtási engedélyhez 

név : ……………………………………… 

gépkocsi rendszám:…………………… 

 

Kelt: …………………………………2021. …………………….. hó ……………… nap 

 

………………………………………………………………. 

                                                           Csapatvezető  /telefonszám / 

 
 

mailto:gerencser62imre@gmail.com

