
BBHSZ 2023. évi IV. Tóth István Emlékversenyének
versenykiírása

Verseny rendezője:            Bakony - Balaton Horgász Szövetség
                                             Balatonakali és Vidéke  SHE

Verseny támogatója:          BALZER Hungaria Kft.
                                             TÍMÁRMIX Etetőanyag

Versenybizottság:              Császár Erzsébet, BBHSZ ügyvezető elnök
                                             Sárközi István, Balatonakali és Vidéke SHE elnök
                                             Németh Bálint  BBHSZ halgazdálkodási szakügyintéző

                                         A horgászverseny szabályzata:

Versenyszabályok:
1./ A verseny a 2023. évi balatoni horgászrend szabályainak megtartásával,  kerül 
lebonyolításra. 

2./ Csalihalat, halszeletet, ragadozó hal fogására irányuló műcsalit használni és 
pergetni tilos!

3./ A verseny időpontjában fogási tilalom alá eső halakat (csuka, balin, fogassüllő, 
kősüllő, sügér) mérlegelés nélkül, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell a vízbe 
helyezni. A fogási tilalom alá eső halak tehát nem mérlegelhetők és a versenybe nem 
számítanak be!

4./ A fogható, de méreten aluli halak, valamint a méretes de a napi kifogható 
kontingens feletti halak kifogás utáni azonnali mérlegelését a versenybizottság 
biztosítja. A gyors mérlegelést követően ezeket a halakat kíméletesen kell 
visszaengedni.

5./ A további halak mérlegelése a verseny lefújását követően a versenyző rajthelyén, 
a versenyző jelenlétében történik. A verseny jegyzőkönyvet a versenyzőknek 
aláírásukkal kell hitelesíteniük. Aki a rajthelyét elhagyja, úgy tekintjük, hogy nincs 
mérhető eredménye.

6./ Versenyezni 1 db egyágú horoggal szerelt, egyidőben 1 db horgászbottal lehet.

7./ A verseny alatt horgászmódszer és az ehhez alkalmazkodó horgászkészség 
változtatható, de egyszerre csak 1 bot lehet a vízben. Tartaléknak több készség is 
rendelkezésre állhat, de ezeket úgy kell elhelyezni a parton, hogy ne keltse a több 
botos használat látszatát.

8./ Etetni, -etetőhajó használata kivételével- bárhogyan lehet. Külön horgászbottal 
rádobva etetés (etetőrakéta, horog nélküli etetőkosár, etetőcsésze) csak úgy 
lehetséges, hogy a horoggal szerelt bot nincs bedobva! Etetőanyag mennyiség nincs 
limitálva.



9./ A versenyzők kizárólag olyan megfelelő méretű és minőségű haltartó szákot 
használhatnak, amelyben a zsákmány törődés nélkül, élve tartható.     
Fém szák használata tilos!

További figyelemfelhívás: Az állami fogási napló vezetésére vonatkozó jogszabályi 
előírásokat a verseny alatt is be kell tartani. Tehát azt előírásszerűen 
eseményenként, azaz fogásonként kell vezetni.

Értékelés:
Az értékelés a mérlegelt halak összesített súlyadata alapján történik,    
1 gramm hal = 1 pont.

Díjazás: Kategóriánként az I-III. helyezett versenyző érmet, oklevelet és a Balzer 
Hungária Kft által felajánlott tárgyjutalmat kap.
    
Különdíjban részesül a legnagyobb halat kifogó versenyző. 

8./ A verseny időrendje:

6:30 órától
7:00 óráig

Regisztráció
A regisztráció során a versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes 
balatoni területi engedéllyel.

7:00 óra
Technikai értekezlet, majd sorsolás [A rajthely számok kihúzása a 
regisztráció (beérkezési idő) sorrendjében történik.] Sorsolás 
után a versenyhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre.

7:50 óra Első dudaszó -> etetés kezdete
8:00 óra Második dudaszó -> verseny kezdete

13:00 óra
Harmadik dudaszó -> verseny vége
A dudaszó elhangzásakor már megakasztott hal a versenybe 
akkor számít bele, ha a hal szákolása 15 perc alatt megtörténik.

13:00 órától Mérlegelés a verseny helyszínén, kizárólag a versenyző 
jelenlétében

13:30 órától  E b é d
kb. 14:00 óra Eredményhirdetés

                                                                                                                               Versenybizottság


