
 

 

VII. BÁNYÁSZ 24 ÓRÁS PONTYFOGÓ KUPA 
 

Helyszín: Várpalota, Nagybirkás horgásztó 

Ideje: 2017.09.02 
 

Verseny kezdete: 2017.09.02 09:00-tól 

Verseny vége: 2017.09.03. 09:00-ig 

Nevezési díj: nem egyesületi tagoknak egyéni kategória: 8.000 Ft, páros kategória: 16.000 Ft 

egyesületi tagoknak: egyéni kategória: 6.000 Ft, páros kategória: 12.000 Ft 

A nevezési díj tartalmaz egy vacsorát és egy reggelit! 

Nevezési határidő: 2017.08.30  (Nevezni korlátozott számban lehet, jelentkezési sorrendben) 

 

Nevezési díj befizetés:  Várpalotai Bányász horgásziroda, Várpalota Beszálló akna ltp.3, 

 (Augusztus 16-án, vagy 30-án 17:00 - 18:00 között, valamint egyeztetett időpontokban) 

illetve átutalással a Forrás Takarékszövetkezet 72900044-10502709-00000000 számlaszámra  

- Közleményrovatba kérjük feltüntetni: NÉV, NEVEZÉSI DÍJ -  

További információ a +3630-997-3855-ös illetve a +3670-360-5387-es telefonszámon kérhető 

  

Verseny menete: 

- 06:45 Gyülekező, a Nagybirkás horgásztónál 

- 07:15 Megnyitó, Szabályok ismertetése, Helyek sorsolása 

- 07:45 Helyek elfoglalása 

- 08:45 Alapozó etetés 

- 09:00 Verseny kezdete - dudaszóra 

- 09:00 Verseny vége - dudaszóra 

- 10:00 Eredményhirdetés 

 

 Alapozó etetés időtartama alatt engedélyezett rakétával, csúzlival, horgászbottal etetni. Behordás, etetőhajó 

használata nem engedélyezett. 

A versenybe csak a ponty számít bele. 

 Versenyen való részvétel csak érvényes állami horgászjegy birtokában lehetséges. 

A versenyen:  

- egyéniben 2 bottal, botonként 1 horoggal 

- párosban 4 bottal, botonként 1 horoggal lehet horgászni 

Mérlegelés: a verseny alatt többször, az 5 kg feletti pontyot azonnal soron kívül. Mérlegelésig a versenyzők kötelesek 

a kifogott halakat megfelelően, kíméletesen tárolni. Éjszakára a horgászhelyeket ki kell világítani. A verseny kezdetét 

és végét dudaszó jelzi. 

A rendezőség a verseny ideje alatt történő esetleges balesetekért, anyagi károkért felelősséget nem vállal. 

 

Nyeremények: 

 Páros:  

- I. hely – kupa + tárgynyeremény 

- II. hely – kupa + tárgynyeremény 

- III. hely - kupa + tárgynyeremény 

 Egyéni: 

- I. hely – kupa + tárgynyeremény 

- II. hely – kupa + tárgynyeremény 

- III. hely - kupa + tárgynyeremény 

- LEGNAGYOBB HAL 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kellemes horgászatot és bőséges halfogást kívánunk! 


