A Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület
Tata Város Önkormányzata az Aranyponty Halászati Zrt. és az Tatai Öreg-tó
Halászati Kft. - hagyományaihoz híven - közösen rendezi meg a

III. VALASEK FERENC EMLÉKVERSENY-t
2020. augusztus 02-án (vasárnap) Tatán a Cseke-tavon.
1.

A tó megközelítése:
• Gépjárművel: Május 1. út, vagy az Ady Endre utca felől, Agostyáni útról a Révai utcán
át a Cseke-ligeti (ingyenes) gépjármű parkolóba.
• Gyalog, kerékpárral:
- Tatabánya felől; a Vértesszőlősi úton a Baji útig, azon a Sport utcán, a Hattyúliget
utcánál jobbra, majd az Angol-parkon keresztül a horgászházhoz,
- Május 1. út felől; Országgyűlés-tér, Ady Endre utca Damjanich utca, majd az Angolparkon keresztül a horgászházhoz,
- Baj felől; a vasúti átjáró után a Pezsgő-gyári úton, az Olimpiai Edzőtábor kerítése
mentén a sétányon át a horgászházhoz,
• GPS koordináta: É.sz.:47°39’11.8”, K.h.:18°20’1.0”

2.
3.
4.
5.
6.
7.

A nevezési díj (3000.-Ft) befizetése a helyszínen, lehetőleg bankkártyával.
A versenyre egyesületi tagságtól függetlenül, bármely más egyesület tagja nevezhet.
A nevezés alapfeltétele az Állami Horgászengedély megléte.
A versenyen kizárólag benevezett, ifjúsági és felnőtt versenyző egyaránt indulhat.
Nem nevezhet olyan horgász, akinek érvényben lévő eltiltása van.
A verseny lebonyolításának (tervezett) rendje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06.00-07.00 adminisztráció, nevezés, horgászhelyek sorsolása,
06.30-07.00 a verseny menetének és szabályainak ismertetése,
07.00-08.00 horgászhelyek elfoglalása, szerelés, (07.45-től etetés kezdete, hangjelzésre)
08.00-12.00 horgászverseny, (hangjelzésre)
12.00-12.30 Valasek Ferenc emléktábla megkoszorúzása az Öreg-tavon,
12.00-12.45 mérlegelés, felszerelés összepakolása, visszaérkezés a horgászházhoz,
12.00- 12.45 elért eredmények összegzése, értékelése, helyezési sorrend kialakítása,
12.45-13.00 ünnepélyes eredményhirdetés,
13.00étkezés, baráti beszélgetés, horgászdélután.

8.

A versenyre legkésőbb augusztus 02-án (vasárnap) 06.00-ig lehet nevezni elektronikus úton
a cseketo.tata@gmail.com e.mail címen, a versenyző nevének és az Állami Horgászjegy és
Fogási napló (ÁHJ) számának egyidejű megadásával.

9.

A starthelyek sorsolása, a regisztrációk leadásának időrendje szerint kialakított
sorrendben történik. A sorsolás eredményének módosítására lehetőség nincs!

10. A kialakított versenypályát átrendezni, (starthelyeket) megváltoztatni TILOS!
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11. A halfogó versenyen minden halfajta fogható. Értékelés során minden kifogott hal
grammonként 1 pontot ér. Pontegyenlőség esetén a kifogott hal darabszáma a mértékadó.
12. A versenyen horgászni bármilyen típusú horgászkészséggel és horgásztechnikával, 1 db
bottal a szereléken 1 db. egyágú horoggal, a vízpartról lehet.
13. A csalira és etetőanyagra vonatkozó mennyiségi és fajta (típus) korlátozás nincs, azonban
bojlival etetni nem szabad! Merítő szák használata kötelező!
14. A halak életben tartása és kímélése érdekében keretes haltartó szák használata kötelező!
Mérlegelésig a halat ebben kell tartani! Mérlegelés a verseny során folyamatosan, a horgász
jelzésére a horgászhelyeken történik.
15. A pontymatrac használata kötelező a fertőtlenítő spray használata ajánlott!
16. A verseny egyéni horgászverseny. A résztvevő semmilyen külső segítséget nem kérhet,
illetve nem fogadhat el. Egyéni teljesítményt értékelünk és díjazunk.
17. Nemes hal kifogását haladéktalanul jelezni kell a mérlegelőknek! Mérlegelést követően a
versenybíró (mérlegelő) a zsákmány adatait a „Nevezési Lap” -ra rögzíti. A mérlegelés
eredményét a versenyző és a mérlegelő (is) aláírja (ellenjegyzi) a nevezési lapon, melyet az
első bejegyzést követően a mérlegelő magánál tart.
18. Egyéb (nem nemes) halat; kifogását követően keretes haltartó szákban tároljuk, majd a
verseny végén, mérlegelést követően kíméletesen visszaengedjük természetes közegébe!
19. A verseny lefújása előtt megakasztott hal még beleszámít a verseny eredményébe, amenynyiben az 12.15-ig a szákba kerül.
20. A horogra kívülről, véletlenszerűen megakasztott hal nem számít a verseny értékelésébe.
Az így megfogott halat haladéktalanul és kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!
„Kantáros” (szereléket maga után vonszoló és abba beleakadó horoggal kifogott) hal nem
számít a verseny értékelésébe.
21. A horgásztó partján (kiemelt természetvédelmi terület) sátor állítása NEM megengedett!
Extrém időjárás esetén erre a célra gyártott „szélfogó”, illetve esőbeálló felállítása - a környezet kímélése mellett - a vezetőség egyedi engedélyezése alapján lehetséges.
22. A verseny befejezésekor valamennyi versenyző köteles a horgászhelyét az eredeti állapotnak
megfelelően helyreállítani, a keletkezett hulladékot a lerakó edényekben elhelyezni. Tüzet
rakni, valamint a sétányra gépjárművel behajtani szigorúan TILOS!
23. A szabályok megsértése esetén a vezetőség, akár a versenyző kizárásáról is dönthet.
24. Minden itt fel nem sorolt esetre a MOHOSZ Országos Horgászrend előírásai érvényesek.
25. A verseny díjazása; Az összes induló horgász egyedi, erre az alkalomra készített
emléktárgyat kap. Szektoronként külön értékeljük és díjazzuk az első négy legjobb
eredményt elérő horgászt. A legnagyobb halat fogó versenyző teljesítményét (is) külön
értékeljük. A női és a férfi kategória eredménye együtt kerül elbírálásra.
26. A versenyző nevezésével kijelenti, hogy elfogadja és betartja a verseny ezen szabályzatát.

Eredményes versenyzést, jó szórakozást,
horgász-szerencsét kívánunk!

