
VII. LTSZ Országos Horgászverseny 
Helyszín: Szíki tó 

Cím: 4060 Balmazújváros külterület 059/8. hrsz. 

Elhelyezkedés: Balmazújvárostól 1 km-re Debrecen irányában, gyalog kerékpárral és autóval is 

megközelíthető. 

Vízterület: 6,1 hektár 

Átlagos vízmélység: 2 m  

Időpont: 2019.06.15 

Verseny menete:  

Gyülekező:                     06:00-06:30 

Helyek sorsolása:          06:30-06:45 

Bepakolás,felkészülés: 06:45-07:55 

Etetés:                             07:55-08:00 

Verseny kezdete:           08:00 

Később érkezők részére biztosítjuk a versenybe való csatlakozást, a szabadon maradt helyekre. 

Verseny vége:  15:00   -----------  közben ebéd 12.00-tól  

Mérlegelés:                     15:00-15:30 

Eredményhirdetés:        16:15  külön megegyezés alapján ez az időpont megváltoztatható 

Résztvevők: Nevezhet minden Létesítményi Tűzoltó. (Létesítményi tűzoltó igazolvány, vagy tagságot igazoló 

dokumentum.) 

Nevezés: Kizárólag e-mail-en a jozsef.torok@teva címre. A nevezésről visszaigazolást küldünk.  

Nevezési díj: LTSZ tagoknak ingyenes.  

Nevezési határidő: 2019.június 06. 

 

mailto:jozsef.torok@teva


Verseny Szabályzata: 

 

- Egy csapat 2 vagy 3 főből állhat. Minden egyes csapattag 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat 

egyidejűleg.(Tetszőleges módszerrel: Úszós, fenekezős.) 

- Az értékelés a kifogott halak össz súlya alapján történik.  

- A csapat értékelésbe csak a két legjobb csapattag eredmény számít bele.  

- Minden csapattagnak rendelkeznie kell külön haltartóval, melybe a kifogott halat teszik.  (Nem hátrány 

a karikás hosszú verseny haltartó.)  

- Minden versenyző, csak az általa kifogott halat tárolhatja. /Tilos az „összeborítás” ./ 

- Csapatonként ajánlott egy darab pontymatrac az esetleges szebb halak védelme miatt. 

- Etetés: etetőanyag, method mix, pellet, bojli, konzerv illetve főzött magvakkal, élőanyaggal, lehet. 

- Etető hajó használata Tilos!! 

- Erjesztet magvak / erjesztett kukorica /használata TILOS!. 

- Csak azon versenyzők jelentkezését tudjuk elfogadni, akik érvényes állami horgászjeggyel 

rendelkeznek. 

- Minden csapat részére stég áll a rendelkezésre. 

- A 4 kg- ot meghaladó kifogott hal esetén azonnali mérlegelést kell kérni a szervezőktől. 

- Tokhal fogása esetén azonnali mérlegelést kell kérni a szervezőktől! 

- Tokhal kifogása / nagy számú tokhal  / esetén egyedsúlytól független, mérlegelés nélkül  1,5 kg-al 

számít bele a fogási eredménybe. 

- Ebéd idejére /kb. 45 perc/ a horgászatot szüneteltetjük. 

- Pergetni a verseny ideje alatt TILOS!! 

- Mivel ez egy csapatverseny így az I.-II.- III. hely lesz díjazva, valamint a legnagyobb hal kifogója. 

Egyéb: 

- Aki a verseny előtti napon érkezik, lehetőség van sátorozásra a tó előtti füves parkoló részen, illetve 

szálláshelyet lehet foglalni Balmazújvároson a Szíki Porta vendégházban,  

- 2019 áprilistól péntek és szombati napokon lesz éjszakai napijegyes és tagi horgászatra lehetőség. 

Érkezés legkésőbb este 19 óráig. További infók: http://sellohe.hu/hirek/hetvegi-ejszakai-

horgaszati-lehetosegek/ 

- A tó partján büfé üzemel, ahol  üdítőt, kávét, italt, korlátozott mennyiségben etető anyagot, csalit 

lehet vásárolni. 

- A tó partjára gépkocsival, egyéb járművel  felhajtani TILOS! 

- A versenyhez szükséges eszközök szállítására az Őrházban korlátozott számban rendelkezésre áll 

kiskocsi. 

- Ivóvíz  van a területen. 

Amit a tóról tudni kell: 

A Sziki tó 1991-ben létesült, a Hortobágyi Nemzeti Park szélén, Balmazújvárostól kb.1 km-re, a helybeli “SELLŐ” 

horgászegyesület tagjainak minél teljesebb körű horgászlehetőség biztosítására. Később a tagság 

hozzájárulásával napijegyes horgásztatásra is lehetőség nyílott. A tó felülete nád foltokkal tarkított, hol csak 

60 cm máshol meg 3 m mély. A folyamatos telepítéseknek köszönhetően szinte minden horgász 

eredményesen távozik a tóról. A tó környezete folyamatosan karban tartott a tagság által végzett társadalmi 

munka nyomán. 

Szabályzat: 

- Sátrat felállítani, csónakból horgászni, hangosan rádiózni, a tópartján részegen tartózkodni tilos! 



- A horgászhely tisztán tartása kötelező! 
- Foglalt és kijelölt hely nincs! A vendég horgásztatása tilos! 
- Horgászatot megkezdeni csak megfelelő engedélyek birtokában lehet, és azokat köteles magánál tartani! 
- Bevetett szereléket őrizetlenül hagyni, másra átruházni, más szerelékét bedobni, azzal halat fogni tilos! 
- A fogott halat /lehetőleg élve/ haltartóban kell tartani, azt másnak átadni vagy cserélgetni tilos! 
- A halat távozáskor kötelező a tóőrnek bemutatni! 
- Részletes horgászási feltételek a napijegyes és a tagi horgászok számára a külön kiírtak szerint! Kutyát, 
macskát egyéb házi állatot a tó partjára felvinni tilos! A szemetelésen tetten ért személy a Szíki tó látogatásától 
azonnal eltiltható! 
- A horgászási időt a TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG korlátozhatja, ezért az Egyesület anyagi felelősséget nem 
vállal! 
- Amennyiben a TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG a szabálytalankodó horgász miatt megbünteti az Egyesületet, 
azt az Egyesület átruházza a szabálytalankodóra! 
- Ellenőrzésre jogosult személy felszólításának mindenki köteles eleget tenni vita nélkül! 
- A szabálytalanságok megakadályozása minden tagnak joga, sőt kötelessége! 
- Külföldi állampolgárok útlevelük (adott országok esetén személyi igazolványuk) bemutatásával tudják az 
állami jegyet (egy évre szól) megvásárolni ez magyarországi horgászatuk alapokmánya és az állami horgászjegy 
birtokában vásárolhatják meg a különböző vizekre szóló tényleges horgászatra jogosító területi engedélyeket 
(pl.:napi, heti, vagy éves engedélyek) 
-Horgásztó fő halai: Ponty, Amúr, Keszeg, Kárász, Compó, Tokhal. 
 
Megközelítés: 

 
 
További információk Török Józseftől, a TEVA Létesítményi Tűzoltóság Paranacsnokától, a 06-30-503-7459 

telefonszámon kérhető. 

Sok szeretettel várunk mindenkit az Alfödre egy igazi horgászparadicsomba, betyáros vendéglátással! 

Sportszerű versenyzést kíván a rendezőség! 


