
 
Létesítményi Tűzoltóságok VI. Országos 

Horgászversenye 
 az Almásfüzitői 1. sz Kavicsbánya taván, 

  2018. július 07. (szombat) 
 

Résztvevők: Létesítményi tűzoltók (igazolvány, vagy alapfokú tűzoltó 
tanfolyamról bizonyítvány) .  
Verseny: Egyéni és csapatbajnokság. 
( 2 vagy 3 fős csapat, de csak a két legjobb eredmény számít!) 
Program: 
Regisztráció a versenypályán és sorsolás: 6:00 – 7:00 
Etetés, vízmérés: 7:05 – 7:30 
Verseny: 07:30 – 12:30 
Közös ebéd: 13:00- 14:30 
Eredményhirdetés: 14:30 

Megközelítés 
A 1-es úton Almásfüzitő alsó – Almásfüzitő felső között, a Tata irányából érkezőknek 
balra  Komárom felől érkezőknek jobbra a vasút túl oldalán. A GPS- szel érkezőknek: 
 47.729434, 18.227898  
+47° 43' 45.96", +18° 13' 40.43"  
 

Az LTSZ tagszervezetek tagjainak ingyenes a részvétel! 
Edzéslehetőség bármelyik nap biztosított.  

Díjazás: 
I-III. helyezett – tiszteltdíj 
Legnagyobb hal kifogója – tiszteletdíj 
Legtöbb darab hal kifogója – tiszteletdíj 

 
Jelentkezési határidő: 2018. június 22.  

 
                                      Információ: 

Cserna András (06/20/9/146-344) 
Jelentkezés, nevezés: acserna@fer.hu 

mailto:acserna@fer.hu


Egyéb tudnivalók: 
 

Amit tudni kell a tóról  és a benne lévő halakról:  
Honlap: www.almasfuzitoikavicsbanyato.hu 
Tómester:06-30-911-1229  

 
 
 
A helyszínen biztosított szállás, sátrazási lehetőség, előző napi horgászat. Sajnos az 
éjszakai horgászat nem megengedett, ezért vigasztalás képen sütünk és fogyasztunk 
valamit este, éjszaka. 
 
A horgászházban a szállás max. 13 fő 2,3,4 ágyas elhelyezéssel jelentkezési sorrendben. A 
későn ébredőknek a horgászház környékén sátrazási lehetőség biztosított. 
 
Versenyszabályok: 

 Az etetőanyag mennyiségére, minőségére, az etetés sűrűségére nincs korlátozás. 

 Horgászni egy bottal és egy horoggal bármilyen készséggel lehet. 

 Folyamatos mérlegelés lesz a gazdag fehérhalállomány miatt. 

 Merítő szák használata kötelező. 

 Ajánlott a pontymatrac és a keretes szák. 

 Értékelésnél minden hal 1 pont, minden gramm 1 pont. 

 A kipakolás idejére gépjárművel le lehet állni, de utána a parkolóba kell menni. 

 Bármilyen csali használható, de műcsalival , élő kishallal horgászni tilos.  

 A versenyen esetlegesen bekövetkezett sérülésekért és bottörésekért a rendezőség 
felelősséget nem vállal, minden versenyző saját felelősségére tartózkodik a tóparton. 

 Vitás kérdésekben a Tógazda bevonásával közösen döntünk.   

    

 

 

Kellemes időtöltést és sportszerű versenyzést kíván a 
rendezőség! 

 

 

http://www.almasfuzitoikavicsbanyato.hu/

