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Verseny helyszíne: Balatonfűzfő Horgász Egyesület területe és a fűzfői öböl területe 
Időpont: 2018.10.27 szombat 08:00 órától 12:00 óráig. Rossz idő esetén másnap, azaz vasárnap ugyan 
ebben az időpontban. A verseny nyílt, díjmentes, bárki nevezhet. Regisztráció a verseny kezdete előtt 
fél órával záródik. 

• A verseny a balatoni horgászrend szerint zajlik. Tehát csak a méret korlátozásnak megfelelő 

példányok érnek pontot-melyeket megfogáskor azonnal a fogási naplóban rögzíteni kell.  

• A versenyen csak pergető módszerrel lehet horgászni kizárólag mű csali használatával. Élő 

vagy elpusztult kishallal csalizott mártogató felszerelés használata tilos. 

• Horgászni partról vagy csónakból egyaránt lehet, partról az egyesület területén, csónakból az 

egyesület területén és a fűzfői öböl területén. 

• A verseny 8:00-órától 12:00-óráig tart, a mérlegelésre legkésőbb 12:30-órára meg kell jelenni 

aki nem érkezik meg annak a fogását nem számoljuk bele a versenybe. Mérlegelés 

folyamatos lesz, ha valaki meg fogta a kvótát nem kell megvárni a verseny végét. Mérlegelés 

helyszíne az egyesületi klubház előtti terület. 

• Mivel a horgász rend szerint kötelező a ki fogott halat a fogási naplóban azonnal rögzíteni és 

lehetőség van a partra érkezésig, horgászat befejezéséig életben tartani, „Élő hal partról 

elszállítása, szállítása szigorúan TILOS!” tegyük meg ezt a lehető leg kíméletesebben, javasolt 

ponty zsák használata. 

• A halak mérlegelése hosszban, cm-ben történik az orr csúcstól a farok tőig. Minden cm 1 

pont + a kijelölt halfajhoz tartozó extra pont. 

• Versenybe a következő halfajok számítanak bele az alábbi extra pontokkal: 

1. Csuka az első 2db 200 extra pont + cm/pont a 3. már csak cm/pont 

2. Balin 1db 300 extra pont + cm/pont 

3. Fogassüllő az első 2db 250 extra pont + cm/pont a 3. már csak cm/pont 

4. Kősüllő az első 2db 300 extra pont +cm/pont a 3. már csak cm/pont 

5. Harcsa az első 2db 200 extra pont +cm/pont a 3. már csak cm/pont 

6. Sügér az első 3db 100 extra pont +cm/pont a többi már csak cm/pont 

Felhívnánk a figyelmet a balatoni horgászrend betartására mennyiség és méret korlátozások 

figyelembe vételére,” Felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat 

foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kg feletti 

mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kg-os határt, azt megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be 

kell fejeznie a horgászatot. ” tehát példa: (3db csuka és 2db fogassüllő 2kg sügér megtartható,) (1db 

Balin és 3db fogassüllő 2kg sügér megtartható,) (3db fogassüllő 2db kősüllő 2kg sügér megtartható) 

STB. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni tilos. Az orrcsúcstól a farok 

tőig mért 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. Az orrcsúcstól a farok tőig mért 75 

cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. Balinból kifogható mennyiség 1db/nap! 

• A verseny alatt a versenyrendezőség bármikor ellenőrizheti a horgászokat és az észlelt 
szabálytalanság a versenyből azonnali kizárást von maga után. 

• Egy csónakból többen horgászók esetén az elért pontokat a horgászok számának megfelelően 
átlagoljuk. 

• Díjazás: az első három helyezett kupában részesül. 
 

Eredményes versenyzést kívánunk!  Balatonfűzfői Horgász Egyesület verseny rendezősége  
 

 


