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VÁRPALOTA, NAGYBIVALYOS HORGÁSZTÓ 

 
 

A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége horgászversenyt hirdet, melyen részt vehetnek az LTSZ tagsággal rendelkező tagszervezeteinek tagjai. 
A versenyre 2 fős csapatok nevezését várjuk. 

 
A csapattagok az alábbi feltételekkel nevezhetnek a versenyre: 

1. 2022 évre kiváltott állami horgászjegy. 
2. LTSZ tagszervezeti tagság. 
3. Személyenként 1 horgászkészség, 1 horoggal szerelve. 
4. Személyenként egy merítő szák és egy, a hal kíméletes tárolására alkalmas haltartó háló (a fém haltartó kosarak használata tilos!) 
5. Hal száj és sebfertőtlenítő szer 
6. Pontymatrac vagy bölcső. 

 
Horgászrend: 

1. A versenyen a kezdés – befejezés közti időpontban kifogott halak kerülnek mérlegelésre. Tilos az etetési idő alatt a horgászatot megkezdeni, illetve ugyanúgy tilos a verseny 
befejezését követően horogra akadt halat a mérlegelésbe beszámítani. Amennyiben a kapás még a verseny vége előtt történt, úgy a verseny végét követően kifogott hal még 
beleszámít az eredménybe.  

2. A verseny értékelésébe a következő halfajok összegzett súlyának eredménye számít: Ponty, Amur, Kárász, Keszeg. Amennyiben a felsorolt fajokon kívül más halfaj akad a 
horogra, azt haladéktalanul vissza kell engedni.  

3. Engedélyezett horgászmódszerek: úszós, fenekezős. 
4. A kifogott halat a horog kíméletes eltávolítása után azonnal a haltartóba kell helyezni. Minden csapattag csak az általa kifogott halat tárolhatja. (tilos az összeborítás) 
5. Mérlegelést és sebfertőtlenítést követően a halakat a tóba vissza kell engedni. 

 
A verseny lebonyolítása: 

1. 7.30 – 8.30 Regisztráció, horgászhelyek húzása 
2. 8.30 – 9.00 Horgászhelyek elfoglalása, etetés 
3. 9.00 – 14.00 Verseny 
4. 14.00 – 15.00 Mérlegelés, eredmények összegzése 
5. 15.00 – Eredményhirdetés 

 
Értékelés: 

1. Az első három helyezett csapat, valamint a három legtöbb halat fogó egyéni csapattag eredménye díjazásra kerül.    
 
További fontos információk: 

1. Nevezési díj nincs. A verseny időtartamára a napijegyet az LTSZ fizeti. 
2. A nevezést csapatnévvel és a tagok nevével legkésőbb Április 30-ig kérjük eljuttatni a szervező email címére. tamas.koevics@howmet.com  
3. A versenyre max. 25 csapat nevezését várjuk, a nevezések érkezési sorrendben történnek. Amennyiben a nevezési lista betelne, úgy arról az LTSZ vezetősége a tagszervezetek 

részére értesítést küld. 
4. A verseny helyszínén a csapatok tagjainak lehetősége van sátorozásra illetve főzésre. Főzéshez gázpalackot és gázégőt lehet használni. 
5. A verseny helyszínén napijegy váltásával lehetőség van egyénileg is horgászni, a verseny előtt és után is. Ennek részleteiről a vízkezelő honlapján lehet tájékozódni.  
6. A verseny helyszínéről információk az alábbi linken elérhetők: 

 https://www.facebook.com/Nagybivalyos/  

7. A nevezéssel és a lebonyolítással kapcsolatos további információkkal a verseny szervezője szolgál:  
                                                                                                                                                               Várunk Benneteket! 

Kövics Tamás 
+36309014055 
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