
 

 

Létesítményi Tűzoltóságok Országos horgászversenye Vámosszabadin, a Vámosi úti 1-es 
számú Kavicsbánya taván 

2016.május 28. (szombat) 
 

A versenyre nevezhetnek: létesítményi tűzoltók (igazolvány vagy alapfokú tűzoltó 
tanfolyamról bizonyítvány) 

A versenyre 2 vagy 3 fős csapatok nevezését várjuk, de csak a 2 legjobb eredmény számít a 
versenyben. 

A csapattagok az alábbi feltételekkel nevezhetnek a versenyre: 

1. A 2016 évre kiváltott állami horgászjegy. 
2. Versenyezni személyenként 1db horgászkészséggel, 1 horoggal szerelve bármilyen 

módszerrel (kivéve: mű-csalival, pergetve, élő kishallal) lehet. 
3. Személyenként egy merítő szák és egy, a halak 

kíméletes tárolására alkalmas keretes haltartó 
szükséges. 
A fém haltartó kosarak használata tilos. 

További ajánlott felszerelések csapatonként: 

1. Ponty matrac, halbölcső 

2. Szájfertőtlenítő 

3. Horogszabadító 

4. Az alacsony vízállás esetén a magas stégek miatt egy 
hosszabb nyelű merítő szák 

 

 



Horgászrend: 

1. A verseny a kiírásban szereplő kezdés időpontjától a befejezés időpontjáig tart, az ez idő 
alatt kifogott halak kerülnek mérlegelésre. Tilos az etetési idő alatt a horgászatot 
megkezdeni, illetve a verseny befejezést követően a horogra akadt halat a mérlegelésbe 
beszámítani. Amennyiben a kapás még a verseny vége előtt történik, úgy a kifogott hal 
még beleszámít az eredménybe. 

2. A verseny értékelésébe a következő halfajok összegzett súlyának eredménye számít. 
 

 

 
 

 

3. A horgászat során folyamatos mérlegelés történik, a mérlegelt halakat a tóba vissza kell 
engedni, kivétel: a törpeharcsa. 

4. Etető anyag mennyisége nincs korlátozva. 
5. Bármilyen csalival lehet horgászni, kivétel a pergetésre használt mű csali és az élő 

kishal. 
6. A versenyen esetlegesen bekövetkezett sérülésekért és bottörésért a rendezőség 

felelősséget nem vállal. minden versenyző saját felelősségére tartózkodik a tóparton. 
7. Vitás kérdésekben a tógazda bevonásával közösen döntünk. 
8. Fokozottan ügyeljünk a környezetvédelemre, és a balesetek megelőzésére. 

 
 

Program: regisztráció a tóparton és sorsolás:   07:30-08:30 

Etetés, vízmérés:     08:30-09:00 

Verseny:      09:00-14:00 

Záró mérlegelés, összesítés    14:00-14:30 

Közös ebéd:      14:30 

Eredményhirdetés:     15.30 

 

 

ponty, amur, keszeg, kárász, 

törpeharcsa 



Díjazás: I-III helyezett (egyéni és csapat):   kupa, oklevél 

legnagyobb hal kifogója:    kupa, oklevél 

legtöbb halat fogó:     kupa, oklevél 

 

Megközelítés:   Vámosszabadi, Vámosi úti 1.sz. kavicsbánya tó 

    GPS koordináták: É 47.75652”, K 17.65219” 

 

Nevezési díj:   személyenként 4.000.-Ft, amely tartalmaz egy ebédet is 
    kísérőnek (aki nem horgászhat) 1.000.-Ft 
 

Az LTSZ tagszervezetek tagjainak a részvétel ingyenes 
 
Egyéb tudnivalók:    www.vamosihorgasz.hu  
 
A helyszínen előző nap biztosított a sátrazási lehetőség. 
 
Szállodai illetve panzióban történő elhelyezést egyénileg kell intézni a Győr vagy Győr 
környéki szálláshelyeken.   www.pannonland.hu/szallashely/vamosszabadi 
      VillaVamus Vendégház 

9061 Vámosszabadi, Széchenyi u.5. 
      mobil: 30/902-8451, katalin.czako@live.com 
 

www.szallas.hu/gyor  
      www.szallas.hu/gyor-moson-sopron-megye 
 
Információ, jelentkezési határidő: 2016. május 13. 
      mail@rabafront.hu e-mail-címen 
      Tóth Kornél (RÁBA-FRONT Kft. tűzoltóparancsnok) 
      20/9142-915 
 


