
01. A verseny csapatverseny. Egy csapat kettő főből áll, azonban minden csapat igénybe vehet egy fő segítőt. A segítő a 
csapat teljes jogú tagja, azonban díjazásban nem részesül.
02. A verseny ideje alatt minden résztvevő köteles a szervezők által biztosított azonosítót jól láthatóan viselni.
03. A verseny három szektorban kerül megrendezésre.
004. A sorsolás menete: a nevezett csapatok a nevezési díj első felének befizetési sorrendjében húzzák ki első körben azt 
a számot, mely meghatározza, hogy a következő körben mely sorrendben történik az állások kisorsolása. A sorsolásról 
esetlegesen elkéső csapat a megmaradt horgászállást foglalja el. Több ilyen csapat esetén érkezési sorrendben, 
egykörös sorsolással történik a megmaradt állások kisosztása.
05. A rendes sorsolás eredményeképpen horgászállását utolsóként elfoglaló csapatnak is minimum egy óra áll ren-
delkezésre a felkészülésre még abban az esetben is, ha ez a verseny kezdési időpontjának módosításával jár.
06. Amennyiben a verseny kezdési időpontja módosul, abban az esetben a verseny befejezési időpontja is módosításra 
kerül úgy, hogy a verseny tiszta időtartama 100 óra legyen. Abban az esetben, ha váratlan körülmény (pl. időjárás) miatt 
a versenyt idő előtt le kell zárni, az alábbiak szerint kell eljárni. Ha a versenyben eltelt idő nem érte el az 50 órát, az adott 
évben meg kell ismételni a versenyt. Ha a versenyben eltelt idő elérte vagy meghaladta az 50 órát, abban az esetben a 
lefújás pillanatában elért eredmények alapján kell eredményt hirdetni, és a versenyt lezárni.
007. A horgászállásokon a csapatok csak a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak, azt horgászattal összefüggő te-
vékenység (etetés, fárasztás, bedobás stb.) céljából nem hagyhatják el
08. A szektorokat a versenybíró felügyeli. A versenybíró ellenőrzi a szabályok betartását, felügyeli a mérlegelést. A verse-
nybíró utasításait minden csapat köteles végrehajtani.
09. Mérlegelés általános esetben napi két alkalommal történik, reggel és este. Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak 
kell lennie a mérlegelő, a versenyző, és a hitelesítő számára egyaránt. Minden halat a szervezők által biztosított mérleg-
gel és mérlegelőhálóval kell lemérni. Mérlegelés megkezdése előtt a száraz mérlegelőhálót meg kell nedvesíteni, és meg 
kell állapítani az önsúlyát (tárázás). a mérlegelésnél jelen kell lennie: 1 fő csapattagnak, aki lehet a segítő is, 
hitelesítőként valamely szomszéd csapat egy tagjának, aki lehet a segítő is. A mérlegelő lap két példányban készül. Mér-
legelés után mind a mérlegelők, mind a csapattagok kötelesek ellenőrizni, hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő 
lapon rögzítésre került-e? A csupán egyik lapon szereplő hal nem vehető figyelembe a végső összeszámolásnál. 13 kg-ot 
meghaladó egyedsúlyú hal fogása esetén soronkívüli mérlegelést kell kérni.
10. A mérlegelésnél jelen kell lennie a szomszéd csapat egy tagjának, aki aláírásával hitelesíti a mérlegelést. A 
mérlegelendő halat az adott csapat tagja helyezi a mérlegelőhálóba, illetve mérlegelés után visszahelyezi a tóba. 
11. Mérlegeléssel kapcsolatos óvást a mérlegelők távozása után nem lehet benyújtani. Mérlegeléssel kapcsolatos, és 
egyéb óvást a versenybíróhoz címezve lehet benyújtani, aki önállóan, azonban az érintetteket meghallgatva jogosult 
dönteni. Az óvás díja 10.000 Ft., melyet az óvás elfogadása esetén az óvó visszakap.
12.12. Minden csapatnak rendelkeznie kell minimum 15 darab sűrűszövésű pontyzsákkal. A pontyzsákok használata során – 
a rossz minőségű pontyzsákok miatt – az esetlegesen beakadó uszonyok kiszabadítása közben elsődleges szempont a 
halvédelem még abban az esetben is, ha az a pontyzsák sérülésével, megsemmisülésével jár. Amennyiben a pontyzsákot 
halvédelmi okból szét kell vágni, a károsult csapat kártérítési igényt nem támaszthat. Kötelező eszköz továbbá a 
nagyméretű, sűrűszövésű merítőháló, sebfertőtlenítő, pontymatrac, amely méretének és minőségének garantálnia kell a 
kifogott halak biztonságát. A felsorolt eszközök meglétét a regisztráció alkalmával, illetve a verseny egész ideje alatt a 
szszervezők szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Bármely eszköz hiánya esetén az érintett csapat nem kezdheti meg a versenyt, 
illetve a megkezdett versenyt fel kell függeszteni az érintett csapat tekintetében mindaddig, amíg pótlásra nem kerül a 
hiányzó eszköz. Ebben az esetben a versenyzésben elszenvedett hátrányért sem anyagi, sem erkölcsi kártérítési igény 
nem támasztható.
13. A kifogott halakat mérlegelésig pontyzsákban kell tárolni. 5 kg.-ig zsákonként 3db., 5-8 kg. között 2 db., 8 kg. fölött 
zsákonként 1 db. ponty tárolható. Az amur méretétől függetlenül csak egyesével tárolható. A kifogott halakat mérlegelés 
után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.
14. A versenyen csak az 2 kg. feletti egyedsúlyú élő ponty és amur kerül mérlegelésre. . A verseny végeredményének 
megállapítása a fogott összsúly alapján történik. A legtöbb összsúlyt elérő csapat nyeri a versenyt. Azonos összsúly 
esetén a nagyobb átlagsúlyt elérő csapat kerül előnyösebb helyzetbe.
15. A csapatok csak a szervezők által bójával és egyéb módon megjelölt, sorsolással kiválasztott  szektorban horgászhat-
nak. A jelölt területen kívül tilos a horgászat és az etetés. Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a 
csapat szektorát, azt a lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a legkevésbé zavarja a 
horgászatban.
16. Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott hal kerül értékelésre. Ha a kifogott hal mérlegelés előtt 
elpusztul, nem kerül mérlegelésre. Ebben az esetben a versenybíró kivizsgálja a halvesztés körülményeit, és amennyiben 
a felelősség megállapítható, büntetés róható ki a felelős csapatra. A büntetés a vétkes magatartás mértékétől függően 
lehet figyelmeztetés, az elpusztult hal súlyának tízszeres szorzatával megegyező súlylevonás, kizárás. A büntetés kisz-
abása kizárólag a versenybíró hatáskörébe tartozik.
17. A versenyen csapatonként 4 bottal történő horgászat engedélyezett. 4 méternél hosszabb, 3,5 Lb-nál erősebb bot 
horgászatra nem használható. Surf és Spod bot csak etetésre használható. Feeder-, matc-, és egyéb finomszerelékes 
horgászbotok használata nem engedélyezett. Botonként egy szem egyágú horog (legkisebb méret 8-as), hajszálelőkés 
felkínálási módban engedélyezett. A főzsinór csak monofil lehet, azonban használható max. 10 méter fonott dobóelőtét 
zsinór, illetve horogelőkének is használható max. 30 cm-es fonott zsinór. Leadcore (ólombetétes zsinór), illetve egyéb 
súlyozott zsinórok a horogelőkétől számítva maximálisan 1,5 méteres hosszban használhatók.
18.18. Csalizásra, etetésre tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult állatot, bogarat, férget, lárvát stb. Csalizni csak bo-
jlival és pellettel, min. 10 mm.-es méretben, hajszálelőkén fűzött felkínálási módban engedélyezett. Plasztik, műanyag 
csali utánzatok, parafa (kivéve a horogcsaliba őrleményként bedolgozott formában) csalizásra, kikönnyítésre, lebegte-
tésre halvédelmi okokból nem alkalmazhatóak. Magvak, egyéb növényi és állati eredetű anyagok csalizásra nem használ-
hatóak. A bojlik lehetnek főzöttek és oldódóak egyaránt. Etetőkosár, method kosár használata nem engedélyezett, azon
ban pasztaólom használható. Az ólom és a csalik pasztával történő bevonása engedélyezett. PVA termékek használata 
engedélyezett. A csalik szabályszerű használatát a szervezők folyamatosan ellenőrzik, ideértve a bevetett készségek 
szúrópróbaszerű kivétellel járó vizsgálatát.
19. Etetni csak a partról engedélyezett, pusztán a fizikai erőn alapuló módszerekkel (csúzli, rakéta, dobócső). Etetésre 
bojli és pellet, főzött és erjesztett magvak (ami kézzel szétnyomható), method mixek használhatóak. Etetőhajó, halradar 
használata nem engedélyezett. Az etetésre mennyiségi korlátozás nincs. Etetésre egy csapat egy időben három darab 
eszközt használhat.
20. Az etetés a verseny kezdetét jelző hangjelzés után kezdhető meg. 20.00-05.00 között tilos a nehézetetés (rakéta, 
spomb stb.). Ezen időszakban csak és kizárólag a dobócsővel történő etetés engedélyezett.
21. A verseny ideje alatt csapatonként 2 db. jelölő úszó használata engedélyezett, ami lehet világítással ellátott. A jelölő 
úszót bejuttató botokat a horgászatra használt botoktól jól elkülönítetten kell elhelyezni (külön bottartó).
22. A meder feltérképezése (markerezés) a verseny kezdetét jelző hangjelzés elhangzása után kezdhető meg.
23. A verseny kezdetét megelőzően botonként maximum három próbadobás engedélyezett. A próbadobások alkalmával 
a szerelékek horgot nem tartalmazhatnak.
224. Az éjjeli horgászatok alkalmával nagyteljesítményű reflektorok nem használhatóak. Az alkalmazott világító beren-
dezések más csapatokat nem zavarhatnak. A horgászállásokat egész éjjel jelzőfénnyel kell megvilágítani.
25. A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt botokon kívül a bottartó áll-
ványon más bot nem lehet.
26. A csapattagok a horgászállást bármikor elhagyhatják, de az egyik csapattagnak mindig ott kell maradnia. A csapatok 
az autókat abban az esetben hagyhatják a horgászállásokon, amennyiben azzal a verseny ideje alatt nem közlekednek. 
Azok a csapatok, akik a verseny ideje alatt szeretnének autójukkal közlekedni, a verseny megkezdése előtt a kijelölt par-
kolóban állíthatják le autójukat, a verseny ideje alatt ott parkolhatnak.
27. A verseny végét jelző hangjelzés elhangzása előtt megakasztott hal beleszámíthat az értékelésbe akkor is, ha a 
hangjelzés elhangzását követően került megszákolásra.
28. A tóban fürdeni tilos! Fárasztás illetve haltárolás céljából a vízbe maximum combig lehet bemenni.
29. A verseny ideje alatt tilos a tűzgyújtás! Gázüzemű főző- és fűtőkészülékek használata fokozott tűzvédelmi 
elővigyázatosság mellett engedélyezett. A tó és környezetében bárminemű károkozásért a csapattagok egyetemlegesen 
teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
30.30. Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a természetvédelem, és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak 
betartására, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. A szervezők felhívják a versenyen résztvevők figyelmét a tudatmódo-
sító szerek használatával és birtoklásával kapcsolatos hatályban lévő jogszabályok betartására. A versenybíró jogosult 
egyszeri alkalommal a Versenyszabályzatot megszegő csapatot maximálisan a 3 legnagyobb hal megfogásának érvé-
nytelenítésével büntetni. A következő szabályszegés már az érintett csapat versenyből történő kizárását vonja maga 
után. Ebben az esetben az érintett csapat kártérítési igénnyel nem élhet.
31. Szankciók:
Figyelmeztetés jár jogosulatlan segítség igénybevételéért, valamint a verseny kezdetét megelőző jogosulatlan horgászati 
tevékenységért, meder feltérképezésért, etetésért. Figyelmeztetés jár a sporthorgászhoz méltatlan viselkedésért, 
egymás és a halak testi épségének veszélyeztetéséért. Figyelmeztetés jár a szeszes ital, vagy egyéb tudatmódosító szer 
hatása alá került horgásznak. Figyelmeztetésben részesül a Versenyszabályzatot megsértő csapat.
Versenyből történő azonnali kizárással jár:
- a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült halat eredményező tett
- a halakkal történő kíméletlen bánásmód
-- a tiltott csalik és nem megengedett eszközök használata
- a csalás
- a Versenyszabályzat durva megsértése
32. A verseny végén fogástól függetlenül minden csapat köteles a horgászállásán megvárni a záró mérlegelést. A 
horgászállásokat tisztán, rendezett állapotban szabad hagyni.
33. A versenyen készült fénykép és videó anyag szervezők általi PR és marketing célú felhasználásához a résztvevők 
hozzájárulnak.
334. A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő molinók és egyéb reklámhor-
dozók kihelyezéséhez a versenybíró engedélye szükséges.
35. A szervezők, a tavat üzemeltetők, a terület tulajdonosa a résztvevő csapatok tagjainak, a versenyt meglátogató ven-
dégek testi épségéért, illetve értékeiért sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalnak. A versenyen mindenki 
saját felelősségére vesz részt, a versenyt mindenki saját felelősségére látogatja meg.
36. A csapatok naponta 06.00-20.00 között fogadhatnak látogatókat. A látogatók gépjárműveiket kötelesek a kijelölt lá-
togatói parkolóban leállítani, azzal a verseny területére nem hajthatnak be. A látogatók kötelesek közölni a szervezőkkel, 
hogy mely csapathoz érkeztek, kötelesek a szervezők által biztosított látogatói azonosítót jól láthatóan viselni.
37. A tó területe teljes egészében körbe van kerítve. A verseny ideje alatt 06.00-20.00 között lehet a tóról távozni, illetve 
oda visszatérni. Ezen időszakon kívül a kapu zárva van.
38. A versenyt megelőző 45 napon belüli nevezés visszamondása esetén a befizetett összeg nem kerül visszafizetésre.
39. A csapatok a versenyre történő nevezésükkel elfogadják a Versenyszabályzatot, azt magukra nézve kötelező 
érvényűnek tekintik.
40. A szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a 
verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt vál-
toztatható.
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