
Versenykiírás és versenyszabályzat 

Egyéni egy botos szabad stílusú method feeder verseny.  

2023. április 02. vasárnap 6:30-15:00,  

A verseny helyszíne: Maconka, „Kis-Maconka” - előtározó 

A versenypálya kitűzése: A versenyhorgászok a versenypályákon és azon belül a szektorokban a kitűzött 

rajthelyeken, egymástól azonos távolságban, átlagosan 10 méterenként foglalnak helyet. A jelölő tábla a 

rajthely középpontjában kerül elhelyezésre. E táblán a horgászhely a szektorok számmal (1-39) kerül 

jelölésre. 

A verseny lebonyolítása:  

06:30 – 6:45 Jelenléti regisztráció a halőrháznál  

6:45 Nyilvános sorsolás a halőrház előtt a lezárt nevezési lista szerinti (időrendi) egyéni nevezési sorrendben 

a regisztrált jelenlét alapján; a húzás valamennyi esetben a versenyző (vagy kívánságára a képviselője) által 

történik. 

07:00 A helyek elfoglalásának megkezdése  

Megjegyzés: Ha a sorsolás nem ér időben véget, akkor az 1 órás felkészülési idő biztosítása érdekében a 

további időpontok a csúszás idejével automatikusan meghosszabbodnak.  

8:15 Etetés megkezdése (egy hosszú dudaszó)  

08:30-13:00 Verseny (egy hosszú dudaszó) 

13:00 Mérlegelés  

13:30-14:00 Ebéd a halőrháznál  

14:00 Eredményhirdetés, díjátadás a halőrháznál  

 

A verseny szabályai:  

1. A verseny alapszabálya a MOHOSZ 2023. évi országos általános versenyszabályzata alapján van 

szabályozva. E szabályzat valamennyi rendelkezése a versenyzőre nézve kötelező, attól eltérni nem 

lehet. 

2. A method feeder módszerek keretében az orsóval ellátott, gyűrűzött botok maximális hossza 4,5 m 

lehet, a picker botokkal történő horgászat is engedélyezett. A kapás jelzésére kizárólag a bot spicce 

szolgálhat, lengőspicc, oldal spicc és elektromos kapásjelző használata nem engedélyezett.  

3. Klasszikus bordás kosár, töltögetős (flat) method kosár (gumizott változat is), hibrid és pellet kosár 

használható. Csak a method-feeder technika használható, tehát az etetőanyagot (vagy földet, 

pelletet, stb.) tartalmazó kosáron keresztül kell futnia a fő zsinórnak, a kosarat felül meg lehet 

ütköztetni. Kivételt képeznek a gumizott method kosarak, amelyek egy kapocsban fixen is 

rögzíthetőek. Valamennyi szerelék esetében biztosítani kell azt, hogy elakadás, szakadás esetén a 

kosár leváljon a szerelékről.  

4. Az etetés mennyiségében, az etetőanyag összetevőiben nincs korlátozás, kivétel az élőanyag 

mennyisége, amely tetszőleges összetételben 2 liternél több nem lehet.  

5. Szilikon csalik, gumi csaliimitációk használata tilos.  

6. Az alapozó etetés időszakában, illetve a verseny alatt a 3. pont szerinti horgászbottal történő 

dobással (etetőkosár tartalmaként) bejutatott-, valamint a kézi csúzlis etetés és a gombócolás 

engedélyezett. Az alapozó etetés kezdetét egy hosszú dudaszó jelzi. Jelölésre és etetésre marker 

alkalmazása, valamint etetésre más típusú bot használata, bottal bejuttatható etetőrakéta (spomb), 

állványos parittya, valamint a dobócső használata egyaránt NEM engedélyezett. 



7. Halbölcső és nagyméretű merítőszák készenlétben tartása és használata Kötelező.  

8. A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartóként legalább 40 cm 

átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és legalább 2,0 méter hosszú, aprólyukú 

szákot (micromesh), illetve minden 5 kg-on felüli halnak pontyzsákot kell használniuk. A haltartót a 

lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni. A halakat kíméletesen kell a horogról 

leakasztani. Tilos a szándékos ún. rázás. Halfogás után a versenyző kizárólag akkor dobhat be újra 

ugyanazzal a bottal, vagy másik bottal, ha a kifogott hal már a tartószákba, pontyzsákba került. A 

törpeharcsákat külön szákban kell gyűjteni (szák helyett vízzel teli vödör is használható), azok a 

verseny végén minden esetben elszállításra kerülnek. 

9. Mérlegelésre csak élő hal kerülhet. A fogott halakat 10 kg-on felül minden esetben azonnal jelenteni 

kell a versenybíróknak és azt kötelező részmérésként mérlegeltetni kell. Ha egy versenyzőnél a 

becslése alapján egy szákban 15 kg-ot elérő betárolt hal van, köteles részmérlegelést kérni. Ha ezt 

nem tette meg és a mérlegelésnél egy haltartóban 15 kg-nál nagyobb mennyiségű hal található, a 15 

kg feletti mennyiség az eredménybe nem számolható be. 

10. Az indokolatlan (több horgászhelyet tartósan érintő) fárasztást, illetve az észlelt egyéb 

szabálytalanságokat a versenybíróknak soron kívül jelenteni kell, az esetleges (a versenysorozat 

szabályainál meghatározott) szankciókról a versenybíróság esetileg dönt.  

11.  A lefújás (hosszú dudaszó) előtt megakasztott, de az addig még ki nem fárasztott hal 15 percen 

belüli sikeres szákolás esetén az eredménybe még beszámít! 

12. A verseny végeredménye szempontjából az abszolút sorrendről pontegyenlőség esetén a nagyobb 

összsúly, ezt követően pedig a nagyobb fogott hal dönt. 

13. A versenyző köteles aktívan, a versenybírók és mérlegelők utasításai szerint eljárva közreműködni a 

mérlegelésben, a foltozásban és a rekordhalak regisztrációjában, továbbá a zsákmány kíméletes 

visszaengedésében.  

14.  A versenyző köteles rajthelyén a szemetet, hulladékot (ideértve az esetleges csikkeket, szotyola 

maghéjakat is) összegyűjteni és a legközelebbi kukához, szeméttárolóhoz elszállítani és abban 

elhelyezni. Damilt csak lezárt zacskóban lehet a kukába tenni, a maradék – elszállítani nem kívánt – 

csalit, etetőanyagot lezárt zacskóban a halőrháznál kell leadni, mert az a vadállatok tevékenysége 

miatt a vízparton kihelyezett szeméttárolókban nem helyezhető el.  

15.  A verseny teljes időtartama alatt a rajthelyen történő szeszesital-fogyasztás, dohányzás, szotyolázás 

nem megengedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nevezés:  

A részvétel feltétele a teljesített horgász regisztráció és a 2023. évre érvényes összevont magyar állami 

horgászokmány (EÁH). Turista állami horgászjeggyel a versenyzés nem lehetséges. 

A versenynapon a helyszíni nevezés NEM fogadható el. 

Nevezési szándékot lehetséges leadni: 

Versenyre jelentkezés – Kismaconka előtározó 2023.04.02. – Senzor Planet 

Részvételi díj és igazolás: 

A bruttó részvételi díj (amely tartalmazza a sportcélú napijegyet, az ebédet): 10.000 Ft  

Az összeget utalással a Mátra Ifjúsági Sportegyesület Bankszámla számára:  

                                      

11739030-23923579 

kérjük teljesíteni. 

Közlemény rovat: Név, Horgászigazolvány szám. 

Mérlegelés: 

A mérésben minden bottal megfogott hal beleszámít, beleértve a külső akadást is! 

Díjazás:  

A legjobbak az alábbi felsorolás szerint értékes, gravírfelirattal ellátott egyedi kupát vagy trófeát kapnak. 

Kupával kerül díjazásra:  

Minden szektor I, II, III-ik helyezettje. A szektorelsők összesített I, II, III.-as elnevezésű serleget kapnak 

illetve Senzor Planet ajándékcsomagot.  

Részvétel: 

Minimum 29 fő, maximum 39 fő. 

29 főtől kevesebb nevező esetén a nyeremények és a tárgyjutalmak összege csökken, illetve változik.  

A kupáról a Senzor Planet Magyarország hivatalos Facebook oldalán lesz tájékoztatás! 

https://senzorplanet.hu/versenyre-jelentkezes-kismaconka-elotarozo-2023-04-02/

