
Torma Lake Baráti amatőr feeder halfogó verseny

Helyszín: 9113 Koroncó Torma Lake tó. GPS: 47.582327, 17.513256...

Verseny időpontja: 2017. július 8. Szombat 

Gyülekező: 06:30-tól

Megnyitó és Helyek sorsolása: 07:00

Verseny lebonyolítása:
Etetés: 07:45
Verseny kezdete: 08:00
Verseny vége: 13:00
Mérlegelés: 13:00-tól
Eredményhirdetés: 14:00-tól

Verseny szabályai: 
A helyek kisorsolása regisztrációs sorrendben történik. 
A versenyen egy időben csak egy darab rezgőspicces bottal lehet horgászni, tartalékként bármennyi 
rendelkezésre állhat. A szerelékeken egy darab horog használata engedélyezett.
A kapás jelzésére kizárólag a bot spicce szolgálhat, lengőspicc, oldalspicc, elektromos és bármilyen 
más kapásjelző használata szigorúan tilos!
Gyűrűsszák használata kötelező. 
Behordás, etető rakéta, csúzli és etetőhajó használata nem engedélyezett, etetni csak etetőkosárral 
szabad
Szerelékben nincs megkötés, bármilyen módszer használható (method, oldalkosár stb.)
Mérlegelés a verseny lefújás után.
Mérlegelés a rajthelyeken történik, mérlegelésig a helyeket elhagyni és a szákot kivenni tilos!
A verseny vége után a megmaradt etetőanyagot a vízbe szórni tilos!
A verseny lefújása előtt megakasztott hal beleszámít a mérlegelésbe, de a lefújástól számított 10 
percen belül meg kell szákolni! A lefújás pillanatában mindenki köteles megkezdeni a szerelék 
kitekerését!
A versenypálya 3 szektorra lesz felosztva.
A verseny időtartama alatt külső segítség igénybevétele engedélyezett. (szákolás, csalizás egyéb 
segítség) A segítő nem fáraszthat, és nem dobhat be!
A nevezési díj a hal elvitelére nem jogosít. Az elvinni kívánt halat(kat) a tó szabályzata szerint lehet 
megvásárolni.
A nevezési díj a tó nyitvatartási ideje alatt az adott napra, napijegyes horgászatra feljogosít. (A 
verseny után maradhatsz horgászni…)
Az értékelésbe csak a békés hal számít, melynél a halak összsúlyát vesszük figyelembe.
A halakkal való kíméletes bánásmód kötelező!!!
Nevezési díj: 4000 Ft (a helyszínen fizetendő, ami tartalmazza a helybérletet, a horgászhelyre 
történő behajtást és parkolást, valamint a díjakat, 1 adag meleg ételt, folyamatosan hűtött 
ásványvizet és kávét)
Hozzátartozók nevezési díj és belépő nélkül szintén részt vehetnek a rendezvényen. 
Egy kísérő számára is biztosítjuk az 1 adag meleg ételt és a hűtött ásványvizet.
További hozzátartozóknak 500Ft fejében tudjuk biztosítani az ellátást.

Díjazások: Szektor győztesek közül kerül ki az első 3 helyezett. A legnagyobb hal fogója is díjat 
kap.



Utazás: Egyénileg

Nevezni email-en lehet az alábbi címen, sms-ben, vagy MSN-n az elérhetőségetek, valamint a 
kísérőitek számának megadásával.
Tóth Máté +36-20/520-54-10 mate.toth80@gmailcom;


