
  Pölöskei Harcsafogó Verseny 
                               Pölöskei Tó-146 Hektár 
 
Időpont:2019.03.28-2019.03.31 
 
A verseny időtartama: 70 óra Páros (2+1 fő és 4 bot)  
Nevezés a versenyre: 220.€ / Csapat                   
 Maximum 40 csapat.  
Gyülekező: 2019.03.28.Csütörtök 07:00 óra.  
Megnyitó és sorsolás: 07:30 óra.                             
A verseny kezdete: 2019.03.28 Csütörtök 10:00 óra.                                                                                                                                                                     
A verseny vége: 2019.03.31.Vasárnap 08:00 óra.  
Eredményhirdetés: 12:00 óra 
Súlyhatár nincs.  
A Horgásztó saját szabályzatát kiegészíti a versenykiírás. 
Díjazások: fogási mennyiség alapján.  
 
A díjazás következő: 
I.   Ereklye: + Ajándék 500 € értékben  
II.  Ereklye: + Ajándék 350 € értékben 
III. Ereklye: + Ajándék 250 € értékben 
A legnagyobb halat fogó versenyzőnek díja: Ereklye.+ ajándék 
A nyeremények adózásáról a nyertesek gondoskodnak. A MEGHÍRDETETT NYEREMÉNYEK, CSAK 
MINIMUM 30 CSAPAT LÉTSZÁM ESETÉN ERTENDŐEK.  
 
A versenyre kizárólag írásban, lehet nevezni, a kontakt@infinite-carp-baits.com email címen. Az 
üzenetben kérjük feltüntetni „HARCSA + csapat név és kontakt telefoszám.“ Válasz emailben 
mellékelten küldjük a regisztrációs lapot és a versenyszabályzatot, amit kitöltve kérjük visszaküldeni a 
kontakt@infinite-carp-baits.com email címre. 
A nevezést visszaigazolás, és az esetleges hiánypótlásról a szervező a regisztrációs lapon megjelölt 
email címre visszaigazolást küld, ami tartalmazza a regisztrációs számot és a fizetéséhez szükséges 
adatokat.  
A regisztráció alap feltétele a visszaigazoló email-ben kapott (regisztrációs díj 220 EUR) utalással való 
kiegyenlítése a nevezéstől számított 5 munkanapon belül. 
A csapatok regisztrálása a nevezési listára a 220 EUR regisztrációs díj bankszámlára történt 
beérkezését követően történik meg. 
Az összeg befizetője automatikusan elfogadja a versenyszabályokat. 
 
 
A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkoztatva: 
– a tó bérleti díját, horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját, 
– a sátorozási díjakat, a kommunális költségeket, 
 
Informácio: + 36 20 414 6400 vagy +43 699 1806 9966 
A regisztráció folyamatos 2019.01.28.-tól. 
Az összeg befizetője automatikusan elfogadja a versenyszabályokat. 
 
 
 



LEMONDÁSI FELTÉLEK!!! 
A rendezvényen való részvétel nem kötelező! A verseny szabályzatban szereplő nevezési 
feltételeknek, csak úgy tud megfelelni, ha a nevezési díjat elutalja, kifizeti. 
Ha valaki ezt nem teljesíti, úgy bármikor a szabályzat megszegés miatt kiadható a helye más 
versenyzőnek, aki már csak a teljes részvételi díj befizetése után indulhat a versenyen.                           
A rendezvényen nem megjelenés egyenértékű a megjelenés gyakorlatával. Ha valaki a verseny előtt 
14 nappal jelzi, hogy nem tud részt venni a versenyen az a csapat értékesítheti a helyet vagy 
delegálhat más versenyzőket, de a részvételi szándékát nem válthatja vissza. 
Verseny szabályzata                                                                                                                                            
- Visszaváltás, visszautalás nem lehetséges. Kérjük a versenyzőket és a csapatok ezek tudatában 
 jelentkezzenek a rendezvényre. 
- Versenyzőt nem lehet cserélni, de utólag megérkezhet az előre bejelentett 3. csapattag. 
- A helyek kiválasztás a következő módon történik: A csapatok (nevezési lista alapján) először 
kihúznak egy sorszámot, ami alapján kialakul egy sorrend. A kialakult lista szerint kezdetét veszi a 
helyek kihúzása. A csapatok által kihúzott szám a térképen szereplő hely száma. 
- A Horgásztó saját szabályzatát kiegészíti a versenykiírás. 
- A versenyzőknek 120 perc áll rendelkezésre a felszerelések kipakolására, felszerelésére. 
- A verseny dudaszóval kezdődik és végződik. 
- A csapatok csak a saját szektorukban horgászhatnak. A Partszélen a bojára merőleges síkban és 
ugyan csak szektor szélességben. 
- Csónak használható, akár szektoron belüli kuttyogatásra. 
- A kijelölt helyeken a csapatok felelnek a tópart és halak épségéért. 
- A csapatok 4 bottal horgászhatnak (partról vagy csónakból). 
- A versenyen matrac, sebfertőtlenítő, nagyméretű merítőháló, kesztyű és fogó használható. 
- Ezek nem megléte kizárást eredményezhet. 
- A halat lekötni csak szájbilinccsel, vagy pontyzsákban lehet tartani kopoltyút átkötni TILOS! 
- Sérült, beteg halat azonnal jelenteni kell, lemérésre kerül és beleszámít a fogásba. Elpusztult halat 
nem mérlegelünk.  
- Akinek a saját hibájából a hal elpusztul, azt a szervezők azonnali hatállyal, kizárják és a kár 
megtérítését követelik!                                                                                                               
- Mérlegelés, mindenkinek a horgászhelyén történik minden reggel. 
- A csapatnak egy tagot biztosítani kell a mérlegeléshez. Feladata a hal mérlegeléshez való 
előkészítése. 
- Etetni csak a verseny megkezdésétől lehet.(Pl:Boili,Pellet) 
- Ha a szomszéd szektorból érkező horgász fárasztása során bárminemű kapcsolatba kerül a másik  
szektor horgásza, akkor az a mérvadó, hogy kinek a horga illetve csalija van a hal szájában... 
- Etetési MENNYISÉG: NINCS KORLÁTOZVA 
- A csapatokat a verseny során többször ellenőrizhetjük. 
- Pergetve horgászni TILOS! 
- A verseny vége előtt megakasztott hal még beleszámít a versenybe. 
- A kívülről akasztott hal érvénytelen.                                                                                                                   
- Tűzet gyújtni csak az erre kijelölt helyen engedéjezett. 
- Szabad tűz gyújtása a verseny kezdetétől a lefújásig szigorúan tilos és baleset veszélyes. 
- A verseny vége után a csapatoknak legkésőbb 10 óráig el kell hagyni a helyszínt tisztán és 
rendezetten, ahogy azt találták. 
- Aki a versenyt az eredményhirdetésig elhagyja, annak az eredményt nullázhatjuk. 
- Vendégeket csak nappal 08:00 – 17:00 lehet fogadni. 
- A versenyzőknek kötelező betartani a versenybírók és szervezők utasitásait. 
- A versenyen időpontja alatt történő balesetekért a versenyzők maguk vállalnak felelősséget. 
- A tó partjáért és a halak épségéért a csapatok vállalnak felelősséget! 



- Bármilyen kár éri a tó tulajdonosát, akkor az adott csapatnak kötelező a kár megtérítése a 
tulajdonos felé!  
- Kár esetén azonnali kizárás! 
- A versenykiírást igények szerint a szervező módosíthatja. 
- A verseny szabályzat bármilyen áthágása figyelmeztetés és 20% eredménylevonást von maga után. 
- A második figyelmeztetés már kizárással jár.                                                                                                                  
- A Versenyzők a rendezvény folyamán készült videók és fotók nyilvános kommunikációjához és 
bárminemű felhasználáshoz hozzájárulnak. 
ÓVÁSI LEHETŐSÉG!                                                                                                                                                  
- A hivatalos eredményhirdetés megelőző 30 percig lehetséges, vagyis itt 11:30-ig.                                  
- A jelzet időpont után NEM tudunk óvás befogadni. 
- Ha a verseny folyamán bárki szabálytalanságot talál bármelyik csapatnál, megóvhatja az 
eredményét. Az óvást benyújtó csapatnak bizonyítási kényszere van a kifogásolt esettel 
kapcsolatban, amely fotó vagy videó lehet. Az elbírálást a verseny szervezője végzi.                                 
- Az óvás összege: 50 €. Ha tényleges szabálytalanság történik, a pénz visszajár. 
- A szabályzatot aláírásommal elfogadom. 
   
 
.................................                                    ................................                                        …………………………… 
Versenyző I.                                                    Versenyző II.                                                    Versenyző III.                     
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Szervező: Infinite Carp Baits GmbH 


