I. Harsányi horgászkupa az autósport rajongóinak
A versenypályán már bizonyítottak, most a horgászaton a sor! Elsı ízben kerül
megrendezésre az egyéni horgászverseny autóversenyzıknek és az autósport
rajongóinak a festıi szépségő harsányi tavon, a gigantikus mérető halak birodalmában,
több, neves versenyzı részvételével.

Akik biztosan ott lesznek:

A verseny különlegessége, hogy a résztvevık szabadon választott technikával vehetik
üldözıbe a Harsányi horgásztó I.sz tavának lakóit. Így a versenyzık horgászhatnak
akár hagyományos fenekezı, feeder, bojlis, match vagy rakós botos technikával is. Ez
nemcsak a horgászok, hanem a különféle horgásztechnikák megmérettetése is egyben.
Érdekes és izgalmas kihívást jelent ez minden résztvevı számára!

A tó rövid ismertetése:
A tó 20 ha-os, könnyen megközelíthetı, a gyönyörő bükki táj pedig önmagáért beszél!
Átlagmélysége 2,5 m, fı halállomány a békés halak, ponty, amur, melyek közül jelentıs
mennyiségben található és fogható 10 kg feletti, de nem ritka a 20 kg körüli fogás sem! A
tó ezért is nagy hírnévnek örvend a bojlis horgászok körében. A méretes kárászok és

dévérek mellett nem elhanyagolható a csuka, süllı, szürkeharcsa állomány sem. A
parton sátrazásra, egyes területein lakókocsi elhelyezésére van lehetıség. Igény esetén a
parton fızni is lehet. A büfében melegkonyha üzemel, ahol a versenyre reggeli is
rendelhetı. Üdítık, szeszes italok, csapolt sör folyamatosan kaphatók lesznek.
A tó weboldala: www.harsanyhorgasz.hu

A verseny idıpontja: 2011. szeptember 24.

Díjazás:
A versenyzık verseny idıtartama alatt kifogott halainak össztömegét jegyezzük. Az elsı
három helyezettet kupákkal, oklevelekkel és vásárlási utalványokkal díjazzuk, továbbá
külön díjazzuk a legeredményesebb nıi versenyzıt és a verseny legnagyobb halát fogó
versenyzıt is! Azonos súly esetén a nagyobb hal dönt!
A kupák és az oklevelek mellett az I. helyezett versenyzı 70.000 Ft, a II. helyezett
versenyzı 30.000 Ft, a III. helyezett versenyzı 20.000 Ft értékő vásárlási utalványt nyer,
melyet a Carp-Fishing Miskolci üzletlében, a Baross Gábor 1. szám alatt vásárolhatnak
le személyesen vagy postai utánvéttel. A verseny elıtt pedig az üzlet a jelentkezést
visszaigazoló e-mail bemutatásával 10 % kedvezményt ad a vásárolt termékek árából.
Az üzlet telefonszáma: +36-30-433-5518

Versenyszabályzat
- A verseny egyéni verseny!
- A versenyzıket segítheti külsı személy is, viszont horgászat közben csak a hal
megszákolásában, a horogszabadításban, a hal haltartó szákba helyezésében, felszerelések,
etetıanyagok elıkészítésében tevékenykedhet!
-A versenyzık bármilyen horgászmódszerrel horgászhatnak, azonban egyszerre egy idıben
csak fejenként 2 bottal. Elıkészítve tartalékként bármennyi rendelkezésre állhat! A
horgászmódszereket a verseny közben váltogathatják.
-A különbözı technikáknak megfelelı tetszıleges végszereléken – legyen az úszós vagy
fenekezı – csak 1 horog alkalmazása engedélyezett. Úszós végszereléknél etetıkosár
használata TILOS!
- Csónak használata nem engedélyezett
- A bekevert (megnedvesített) etetıanyag maximális mennyisége versenyzıként 30 liter.
Etetıanyagnak számítanak a szemes termények (kukorica, búza, kender stb.), valamint a
bojli, pellet és a horgászföld is! Szemes termények csak fızött formában alkalmazhatóak!
- Behordás nem engedélyezett!

- Etetıhajó használata nem engedélyezett.
- Távirányítású és akusztikus halkeresı eszközök használata nem engedélyezett.
- A mérlegelésbe a tóban élı összes halfajt beleszámítjuk.
- Az 5 kg feletti halak lehetıség szerint soron kívül mérlegelésre kerülnek, amennyiben a
versenyzı nem rendelkezik a hal biztonságos tárolásához szükséges eszközzel. Ebben az
esetben kifogásukat a versenybíróknak jelezni kell, hogy mielıbb lemérhessék, fotózzák és
visszaengedhessék ıket.
- A versenyzıknek a számukra kijelölt horgászhelyen belül kell horgászniuk. A kifogott
halakat egy vagy több haltartó hálóban kell eltárolni, amely(ek)nek karikás szákoknak kell
lenni, ez alól egyedüli kivétel a „pontyzsák”, amelyben maximum 1-1 nemes hal tartható
egyszerre. A halak védelme érdekében semmilyen egyéb fajta haltároló eszköz (kötött szák,
drótszák) használata nem megengedett!
- A gyorsabb eredményfelmérést elısegítve a verseny idıtartama alatt folyamatos lesz a
mérlegelés.
- A nagyobb testő halak (kisebb testőeknél is örülünk a használatának) védelme érdekében a
pontymatrac használata kötelezı! Amennyiben valaki ilyennel nem rendelkezik, a rendezık
biztosítanak számára.
- Ha a kifogott hal eltárolását követıen elpusztul, akkor az nem számít be a versenybe.
- A verseny vége elıtt megakasztott hal még beleszámít a mérlegelésbe, ha közben a verseny
lefújásra került.
- A verseny befejeztével a horgászhelyet az átvett formában (tisztaságban) szabad csak
elhagyni!
- A szabálytalankodás vagy egyéb etikátlan magatartás versenybıl való kizárást vonhatja
maga után!
- A rendezıség a verseny ideje alatt történt esetleges balesetekért, anyagi károkért
felelısséget nem vállal!
- A verseny idıtartama alatt a halakkal való rendkívül kíméletes bánásmód

kötelezı!!!

A verseny részletes programja – 2011. szeptember 24., szombat
megnyitó, horgászhelyek sorsolása
06:00
helyek elfoglalása, felkészülés
06:30
verseny kezdete
7:00
12:00-14:00 ebéd, (a rendezık biztosítják)
a verseny vége, utolsó mérlegelés kezdete
18:00
ünnepélyes eredményhirdetés
19:00

Nevezési díj:
14.000 Ft/versenyzı, amely díj tartalmazza a verseny idıtartamára a pályabérletet,
továbbá a versenyzık részére egy finom ebédet.
Nevezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével lehet, melyet az avenzolteam@gmail.com
címre kell visszaküldeni a nevezési díj befizetését igazoló rózsaszín postai utalvány
fénymásolatával együtt. A jelentkezés ezek beérkeztével és a jelentkezést visszaigazoló email elküldésével válik véglegessé.
Postacím:
Avenzol Team Kft, 3553 Kistokaj,Táncsics M. u. 33

Figyelem!
A horgászhelyek korlátozottsága miatt a jelentkezéseket kizárólag érkezési sorrendben
tudjuk elfogadni! Lehetıség van helyszíni nevezésre is, de csak abban az esetben, ha az

elınevezık közül valaki nem érkezik meg, illetve az elınevezık nem töltik ki a
rendelkezésre álló horgászhelyeket.
A családdal érkezık figyelmébe ajánljuk a harsányi kalandparkot, ahová igény esetén a
kijutást lovasszekérrel biztosítjuk!
A verseny végét követıen a horgásztó elhagyása nem kötelezı, napijegy váltásával
bizonyos horgászállásokban lehet maradni éjszakára vagy akár másnapra is!
További információ:
06-70-553-553-0
e-mail: avenzolteam@gmail.com
Szeretettel várunk minden versenyzıt, érdeklıdıt!

