
 

BÉLAVÁRI- NAGYBÁNYATÓ  SOMOGY MEGYEI PÁROS CSÓNAKOS  

PERGETŐVERSENY II. FORDULÓ 
 

A verseny nyílt nevezésű páros pergetőverseny 

Nevezés telefonon vagy emailben, név , lakcim, telefonszám megadásával lehetséges! 

Helyszín: Bélavár, Bélavári-Nagybányató 

A verseny időpontja: 2021. Október. 10. Vasárnap! 

Nevezési és lemondási határidő: 2021.október 5! 

A verseny jellege:  Páros Pergetőverseny! 

Nevezés: 16.000Ft  

Ebéd: Húsos Káposzta Füstőlt Csülökkel Friss Ropogós kenyérrel. +reggeli:  mangalica 

zsíros kenyér, lila hagyma ,tea. 

(Bélavári harapós kutya spécipálinka) 

 

A nevezést a csapatok csapatnév versenyzők neve horgászkártya száma megadásával, 

email-ben tehetik meg.A díjat Nagyatádon a Sellő horgászboltban, vagy átutalással is be 

lehet fizetni! 

A nevezési határidő utáni lemondás esetén a nevezési összeget nem áll módunkban 

visszautalni! 

Átutalással: K&H Utalási szám: 10403954-50526876-67811004 /a megjegyzés rovatba kér-

jük ráírni a csapatnevet és a versenyzők nevét! 

A versenyzők regisztrációja akkor válik aktívvá, amikor a nevezési összeg befizetésrekerül! 

A befizetési sorrend adja a sorsoláskor a húzási sorrendet. 

A verseny szervezőjének elérhetősége: Szakács István 

Tel:+36-20-421-5759, email: harcsavadasz96@latsat.hu   

A verseny menetrendje: 

06.30-tól 07.15-ig: a versenyzők fogadása, reggeli, sorsolás. 

07.15-től 08.00-ig: helyek elfoglalása a sorsoláskor kihúzott emelkedő sorszám szerint! 

Indítás félpercenként. 

Verseny ideje: 08.00-órától 14.00-óráig tart. 

Ebéd: 14.15.-től 14.45.-ig! Eredményhirdetés: 15.00-órakor lesz! 

 

tel:+36-20-421-5759


Szabályok: 

 Minden pergetve fogott ragadozó hal alsó mérete 

limitálva van, csak 20 cm feletti ragadozó hal 

számít a versenybe! 

 Csak az 5 legnagyobb hal számít bele a versenybe és 

ez kerül lemérésre a verseny alatt!!! 

 Mérési szabály az orrcsúcstól a farokvégig, minden 

megkezdett centiméter felkerekítésre kerül!!! 

 Minél több fajta hal kerül lemérésre annál több 

plusz pont jár!!! 

 FIGYELEM: A verseny végeredménye a Megyei 

pergetőbajnokság összesítésébe beleszámít,azon 

csapatok részére ,akik a többi fordulón is részt-

vesznek! 

  PÉLDA: 

 4db feketesügér 1db csuka +20 pont 
 3db feketesügér 1 db csuka 1 db süllő + 30 pont 
 2db feketesügér 1db csuka 1db süllő 1db csapósügér + 40 pont 
 1db feketesügér 1db csuka 1 db süllö 1 db csapósügér 1db harcsa + 50 pont 
 Természetesen bármilyen pergetve fogott ragadozóhalból lehet több darab a fenti 

leosztás csak példa egy lehetséges esetre. 
 A versenyzőket a versenybíró fél percenként indítja, helyek elfoglalása kihúzott 

sorszámok alapján. Előzés nem engedélyezett.FIGYELEM MÉLY VÍZ minimum 6 

méteres lesúlyozó kötelet kell használni. A verseny ideje alatt csak lesúlyozott 

csónakból ,szabad horgászni. 
 Bármilyen pergető módszer és műcsali használata megengedett, de csak egyetlen 

csalival szerelt készség használható! Pl: a twister fölé nem köthető műlégy!  



 A horgászbotok hossza és súlytartománya nincs limitálva. A versenyzők egymástól 

való távolsága minimum 50 méter. A hal megfogása után a zöld mellényt kötelező 

felvenni, a hal leméréséig. 
 A várható nagyméretű csukák miatt, nagy merítő szák,pontyzsák, használata kö-

telező.  
 Csak a szabályosan, nem kívülről akadt ragadozóhalak számítanak bele a ponto-

zásba!  
 A halakat a mérlegelésig kíméletesen élve kell, tartani majd fényképezés után 

azonnal vissza kell engedni, az elpusztult halakat a versenybírók nem mérik le! 
 A versenybe beleszámít a csuka, süllő, kősüllő, harcsa, balin, csapósügér, fe-

ketesügér, domolykó, törpeharcsa, 
 Sárgamellényt,és sorszámot a rendezők biztosítanak, a sorszámot a verseny ideje 

alatt jól látható helyen viselni kell. 
 Drop Shot módszer engedélyezett! 
 Szájbilincs használata TILOS! 

Pontozás     

 Minden 80cm feletti ragadozó hal +80 pont bónuszpontot ér!  
 Minden kifogott ragadozó hal/pl: harcsa,balin, csuka, 

süllő,feketesügér,domolykó,törpeharcsa/ cm-ként 1pont. Azonos pontszám esetén 

a több halat fogó versenyző a kedvezményezett.  
 Amennyiben a darabszám is megegyezik a nagyobb hal fogása a döntő. 
 Ha esetlegesen ez is megegyezik, akkor a magasabb indulási számot kihúzó 

versenyző a kedvezményezett! 
 

 

Díjazás: 

 

A verseny összdíjazása 150.000Ft. 

 

1.hely: 40.000Ft +serleg+érem+falitábla 

2.hely: 30.000Ft  +serleg+érem+falitábla 



3.hely: 20.000Ft  +serleg+érem+falitábla 

4.hely: 2.db.parti pergetőjegy 2 fő részére  

5.hely: A sellő Horgászbolt Különdíja 

Legnagyobb hal: A tó tulajdonosának a különdíja+falitábla 
 

 

 

 

A díjazás minimum 15 csapat részvételével értendő! 

A versenyen a versenyzők saját felelősségükre vesznek részt, a versenyen esetlegesen tör-

ténő balesetekért, károkért a rendezőség felelősséget nem vállal! A verseny szabályait a 

nevezési összeg befizetésével a versenyzők elfogadottnak tekintik! 

A verseny szabályainak kifogásolása ellen óvásnak helye nincs! 

Az esetleges változtatás jogát mindenkor fenntartjuk! 

 

Minden csapatot szeretettel várunk! 

 

A kapás legyen veletek! 

 

 


