
 

 

 
 

 

(Nagykanizsa) 
 

Általános feltételek 
A Női és Gyermek Horgászbajnokságon kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon 

horgászengedéllyel, a Magyar Országos Horgász Szövetséghez tartozást kifejező szövetségi betétlappal rendelkeznek (gyermeknél 

Állami jeggyel), és a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetséghez (továbbiakban: HZMSZ) tartozó egyesületek tagjai. Ezeket a 

horgászati okmányokat a regisztráció alkalmával a versenybizottság kérésére be kell tudni mutatni, bármelyik okmány hiányában a 

versenyző nem indulhat a bajnokságon.  

A megadott nevezési határidők lejárta után a HZMSZ nevezést nem fogad el. A Megyei Egyéni Horgászbajnokság lebonyolítása az 

érvényben lévő Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségének hivatalos finomszerelékes versenyszabályzata szerint történik. Kérjük a 

versenyzőket a versenyszabályzat alapos átnézésére, tanulmányozására és a benne levő szabályok elsajátítására, betartására. A 

finomszerelékes versenyszabályzat megtalálható és letölthető a www.zalaihorgasz.hu és a www.szunyoghorgaszbolt.hu honlapján, 

továbbá megtekinthető a Zala Megyei Szövetséghez tartozó egyesületek vezetőinél.  

 

Megyei Női,gyermek Horgászbajnokság 

 
A HZMSZ Versenybizottsága meghirdeti a Női és Gyermek Horgászbajnokságot. A bajnokságra 2014. 06. 28. kerül sor, egy 3 órás 

fordulóban, a A Nagykanizsai Csónakázó tavon.  A versenyre egyesületenként több nő, illetve több 

gyermek is nevezhet, de szeretnénk,ha minden egyesületből legalább 1 fő képviseltetné 

magát! Nevezni a Nagykanizsai szúnyog horgászboltban, a zalaegerszegi Kukac horgászboltban, illetve a somaxgtm@gmail.com 

email címen lehet. Nevezéshez a következő adatok szükségesek: Név, cím, horgászegyesületének neve. 

Nevezési díj a megyei egyéni horgászbajnokságra:  Nincs 

Nevezés határideje: 2014.06.20. 

Díjazás: Az 1-2-3 hely kupa + vásárlási utalvány  

Három órás fordulók esetén a maximum 17 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, 

magokat, és ragasztókat, aromákat) használható fel. A fordulónként összesen 2,5 liter élőcsali felhasználása engedélyezett, melyből 0.5 

liter lehet az etetőszúnyoglárva mennyisége, ezen felül 0,125 liter tűzőszúnyoglárva engedélyezett. 

A versenyző csak úszós felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú horoggal. Horogcsaliként tilos pelletet, gyurmát, tájgert, bojlit 

használni. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". 

Kifogottnak az a hal tekinthető, amely a verseny végét jelző dudaszó megkezdésekor már nincs a vízben. A saját szektort elhagyó, 

szomszéd szektorban vagy semleges zónában fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, kivéve, ha a két versenyző zsinórja 

összeakadt. 

A Mérlegelés után a halkakat visszahelyezzük a vízbe! 

 

Időbeosztás 

Jó versenyzést kíván a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége! 

Regisztráció 6:20  

Technikai értekezlet, első forduló sorsolása 6:30  

Rajthelyek elfoglalása, felkészülési idő 7:00 Első jelzés 

Etetés 7:55 Második jelzés 

Első forduló kezdete 8:00 Harmadik jelzés 

5 perc hátralévő idő 10:55 Negyedik jelzés 

Első forduló vége, Mérlegelés 11:00 Ötödik jelzés 

Eredményhirdetés 12:00  

http://www.zalaihorgasz.hu/
http://www.szunyoghorgaszbolt.hu/
mailto:somaxgtm@gmail.com

