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Tárgy: KHESZ Versenykiírás – 2014.

KHESZ Tagegyesületek Vezetősége részére
Tagegyesületek Székhelyén

Kedves Horgásztársak!
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Verseny Szakbizottsága 2014. február 25-én
megtartott ülésén meghatározta, majd elfogadta a 2014. évi megyei versenynaptárat az
alábbiak szerint:

MEGYEI FELNŐTT EGYÉNI BAJNOKSÁG
Időpontja: 2014. június 14-15.
Helyszíne:
- Fás tó, Békéscsaba – versenypálya szakasz (Wagner utcai egyenes)
Nevezési határidő: 2014. június 10 keddig, e-mailen, telefonon, vagy személyesen a KHESZ
elérhetőségein. A nevezési díj átutalással, csekken, vagy a helyszíni regisztrációkor is
befizethető. Kérjük a helyszíni nevezési díjfizetést előre jelezni. Helyszíni és határidőn túli
nevezést a szakbizottság nem fogad el. A befizetés igazolása és a tárgyévre érvényesített
horgász igazolvány - a szövetségi tagság igazolása céljából – a helyszínen ellenőrzésre kerül.
Nevezési díj: 2 000 Ft/fő, mely összeg magában foglalja a két ebéd díját.
A verseny a MOHOSZ Országos Versenyszabályzatától eltérően három fordulóban,
fordulónként három órában kerül lebonyolításra. (szombat 2, vasárnap 1 forduló). A
maximális bothossz 13 méter, a fordulónként használható etetőanyag mennyisége 17 liter (a
hozzá kevert földdel együtt), az élő anyag maximálisan 2,5 liter, ebből 0,5 liter lehet a
szúnyog, egy nyolcad liter a tűzőszúnyog mennyisége. (A felsorolt feltételeken kívül a
MOHOSZ Országos Versenyszabályzata, egyedi esetben a Verseny Szakbizottság
állásfoglalása a mérvadó.)
Díjazás:
- az 1-3. helyezett serlegben részesül,
- az 1-3. helyezett a KHESZ 2014-re szóló összevont éves területi engedélyében
részesül.
Találkozó:
- 2014. június 14. szombat 530 perckor a Fás tavi kőépületnél (mosdóépület).
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A Fás tó versenypálya szakaszán (a táblákkal jelzett szakaszon) a verseny és az azt megelőző
edzés zavartalan biztosítása miatt 2014. június 13-án reggel 6 órától június 15. vasárnap 14
óráig tilalom lép életbe.
Hivatalos edzésnap június 13. péntek, a tó versenypálya szakasza 6 órától kerül lezárásra. (A
verseny hetében edzés egyénileg.

MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG
Időpontja: 2014. augusztus 17.
Helye: Fás tó, Békéscsaba – versenypálya szakasz (Wagner utcai egyenes)
Nevezési határidő: 2014. augusztus 14. csütörtökig (e-mailen, telefonon, vagy személyesen a
KHESZ elérhetőségein)
Nevezési díj: 12 000 Ft, mely magába foglalja az ebéd költségét (csapatonként 5+3 fő). A
nevezési díj utalással, csekken, vagy helyszíni regisztrációkor is befizethető. Csekken és
utalással történő fizetésnél kérjük feltüntetni: „MCS nevezési díj”. Kérjük a helyszíni
nevezési díjfizetést előre jelezni. Helyszíni és határidőn túli nevezést a szakbizottság nem
fogad el. A befizetési csekk másolatát és a tárgyévre érvényesített horgász igazolvány - a
szövetségi tagság igazolása céljából – a helyszínen ellenőrzésre kerül.
A verseny lebonyolítása:
- a verseny egy napon, egy délelőtti, egy délutáni fordulóban, fordulónként három
órában kerül lebonyolítása,
- a fordulónként használható etetőanyag mennyisége 17 liter (a hozzá kevert földdel
együtt), az élő anyag maximálisan 2,5 liter, ebből 0,5 liter lehet a szúnyog, egy
nyolcad liter a tűzőszúnyog mennyisége.
- csapatonként 5 fő+1 tartalék versenyző részvételével (A versenyzők bármilyen korú és
nemű személy lehet, aki 2014-ban tagja a versenybe nevezett, Szövetséghez tartozó
tagegyesületnek.)
- a kiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos
Versenyszabályzata, egyedi esetben a Verseny Szakbizottság állásfoglalása a
mérvadó.
Edzési lehetőség: 2014. augusztus 16. szombat 5:00-tól. A Fás tóra szóló érvényes területi
horgászengedély hiányában a tó halászati őrével előzetes egyeztetést kérünk. (Mézes Zsolt –
30/498-56-28
Díjazás: Az első három helyezett csapat vésett serleget és érmet kap.
Találkozás: 2014. augusztus 17. vasárnap 530 perckor a Fás tavi kőépületnél (mosdóépület).
A Fás tó versenypálya szakaszán (a táblákkal jelzett szakaszon) a verseny és az azt megelőző
edzés zavartalan biztosítása miatt 2014. augusztus 16. 5:00 órától augusztus 17. vasárnap 19
óráig tilalom lép életbe.

2

MATCH-FISHING-KHESZ KUPA – Élővíz csatorna
Időpontja: 2014. április 6. vasárnap
Helye: Élővíz csatorna békéscsabai szakasza, Szoborsétány-Békéscsabai Törvényszék
előtti szakasz
Nevezési határidő: 2014. április 4. csütörtök (e-mailen, telefonon, vagy személyesen)
Nevezési díj: 500 Ft. A nevezési díjat a szervezőknek a helyszínen kell befizetni.
A verseny lebonyolítása:
- a verseny két fordulóban, fordulónként 180 percben (2 x 3 óra) kerül lebonyolítása,
- botlimit: rakós maximum 11,5 méter, spicc maximum 5 méter.
- a fordulónként használható etetőanyag mennyisége 6 liter etetőanyag és föld összesen.
Élő anyag fél liter, ebből negyed liter szúnyoglárva.
- fent külön nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata a
, egyedi esetben a versenyszervezők állásfoglalása a mérvadó.
Díjazás: Az első három helyezett kupát kap.
Találkozás: 2014. április 6. vasárnap 700-kor a verseny helyszínén.

MATCH-FISHING-KHESZ Match-botos kupa– Fás tó
Időpontja: 2014. július 20.
Helye: Fás tó, Békéscsaba – versenypálya szakasz (Wagner utcai egyenes)

Nevezési díj: 1.000 Ft. A nevezési díj utalással, csekken, vagy helyszíni regisztrációkor is
befizethető. Csekken és utalással történő fizetésnél kérjük feltüntetni: „Match nevezési díj”.
Kérjük a helyszíni nevezési díjfizetést előre jelezni. Helyszíni és határidőn túli nevezést a
Szakbizottság nem fogad el.
A verseny lebonyolítása:
- a verseny két fordulóban, fordulónként 240 percben (2 x 4 óra) kerül lebonyolítása,
- a versenyben kizárólag match horgászbot használható,
- a fordulónként használható etetőanyag mennyisége 17 liter, élő csali max. 2 liter,
ebből szúnyog fél liter.
- fent külön nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata,
egyedi esetben a versenyszervezők állásfoglalása a mérvadó.
Díjazás: Az első három helyezett serlegben részesül.
Találkozás: 2014. július 20. vasárnap 530 perckor a verseny helyszínén.
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KHESZ-BALOGH és BALOGH FEEDER BAJNOKSÁG
Ideje: 2014. augusztus 23-24. szombat-vasárnap
Helye: Éden tó, Sarkad
Nevezési határidő: 2014. augusztus 22. péntekig (e-mailen, telefonon, vagy személyesen a
KHESZ elérhetőségein) További információ: Balogh Attila +36 (20) 432 4618
Nevezési díj: 3 000 Ft. A nevezési díj utalással, csekken, vagy helyszíni regisztrációkor is
befizethető. Csekken és utalással történő fizetésnél kérjük feltüntetni: „Feeder nevezési díj”.
Kérjük a helyszíni nevezési díjfizetést előre jelezni. Helyszíni és határidőn túli nevezést a
Szakbizottság nem fogad el. A nevezési díj 24-én vasárnap helyszíni ebédet tartalmaz.
A verseny a 2012. március 1-től érvényes KHESZ feeder szabályzat alapján kerül
lebonyolításra. A szabályzat megtalálható a KHESZ weboldalán a Versenykiírás 2013.
menüpont alatt.
A verseny lebonyolítása, szabályok kivonatosan:
- Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés,
stb. kivéve) abbahagyja, a Szakbizottság döntésétől függően, de legalább egy évig
semmilyen megyei bajnokságon nem indulhat el.
- Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis-major lehetetlenné teszi a
verseny megrendezését, akkor legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és
változatlan feltételekkel meg kell ismételni.
- a verseny két fordulóban, fordulónként 300 percben (2 x 5 óra) kerül lebonyolításra.
- Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell
állnia, semmilyen fémes eredetű anyag, valamint bojli, paszta vagy gyurma-műcsali
nem használható. Valamennyi feeder bajnokságban egy fordulóban maximum 12 l
etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot,
kukoricát, magokat, pelletet és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre
ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) és 2,5 l csali használható fel, ez utóbbi
maximum 0,5 l apró szúnyoglárvát tartalmazhat.
- Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata.
- A megengedett legnagyobb feeder kosár mérete 7 x 5 cm. Olyan kosár, melynek
bármely paramétere meghaladja a megengedett maximumot, nem használható.
- A feeder kosárnak vagy az azt rögzítő bármilyen eszköznek a főzsinór teljes
hosszában szabadon kell csúsznia, semmilyen fix szerelék vagy egy adott korlátozó
pontig csúszó szerelék sem használható. A method-feeder technika használata tilos,
tehát az etetőanyagot (vagy földet, pelletet, stb.) tartalmazó kosáron nem futhat
keresztül a főzsinór. A feeder kosár illetve ólom a főzsinórra csak oldalról rögzíthető
és kizárólag szabadon csúszó módon.
- A versenyző csak fenekező felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú horoggal.
- Tilos az úszózás, a pergetés, a műlegyek használata, az ólmozott úszó, az oldalt szerelt
előke, kanalak, élő vagy élettelen csalihal, ikra használata. A horogra tűzött csalik
csak feltűzve használhatók, tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása, tilos a PVA háló
és zsinór és a „jégbomba” használata.
- A botok maximális hossza: 4,5 m. A versenyen egy időben csak egy darab
rezgőspicces bottal lehet horgászni, tartalékként bármennyi rendelkezésre állhat. A
kapás jelzésére kizárólag a bot spicce szolgálhat, lengőspicc, oldalspicc, elektromos és
bármilyen más kapásjelző használata szigorúan tilos!
- a szabályzatban nem szereplő esetekben a versenyszervezők állásfoglalása a mérvadó.
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Díjazás: Az 1-3. helyezett serlegben és tárgynyereményben részesül.
Találkozás: 2014. augusztus 23. szombat 600-kor a verseny helyszínén.
(Fordulók 9-14 óráig)
A versenyszervezők a verseny résztvevőinek szombaton és vasárnap a mérlegelés után ebédet
biztosítanak.
Szállás foglalható a helyszínen (Sarkadi Ifjúsági Tábor: http://sarkad.hu/?page_id=3493),
Szállásfoglalás a fenti weboldalon található telefonszámon, vagy Balogh Attilánál.
FÁS TAVI HARCSAFOGÓ VERSENY
Időpontok:
- I. 2014. május 2. péntek 16 órától május 4. vasárnap 11 óráig
- II. 2014. augusztus 1. péntek 16 órától augusztus 3. vasárnap 11 óráig.
Nevezési határidők:
I.
2014. április 30. szerdáig a KHESZ Székházában személyesen, továbbá telefonon,
írásban, vagy e-mail-en.
II.
2014. július 30. szerdáig a KHESZ Székházában személyesen, továbbá telefonon,
írásban, vagy e-mail-en.
A szervezők mindkét versenybe 15 csapat nevezését fogadják el.
Nevezési díj: 4 000 Ft/csapat, mely díjat csekken, átutalással vagy személyesen kérünk
befizetni (a csekken kérjük feltüntetni, hogy „harcsafogó verseny nevezési díj I, vagy II.”)
A versenyben résztvevő csapatoknak a szervezők a szombati napon a helyszínen ebédet
biztosítanak.
Verseny szabályai:
- a versenyen horgászni csak csónakból, pergetés kivételével valamennyi elfogadott
szabályos harcsafogó módszerrel és felszereléssel lehet,
- a versenyre csónakonként 2 fős csapatok jelentkezését várjuk,
- az értékelésbe a kifogott szürkeharcsa (Silurus glanis L.) grammban meghatározott
súlya számít be. A versenyen az 50 cm standard testhosszt el nem érő harcsák nem
kerülnek bemérésre.
- holtverseny esetén a csapatok által kifogott harcsák közül a nagyobb egyedsúlyú dönt.
- a verseny idejére a Fás tavon saját csónak használata elektromos motorral saját
felelősségre engedélyezett (a csónakhasználat szabályai szerint)
- a versenyzők csónakjaikat a horgászvízen a versenyek kezdőnapján 1400-tól 1545-ig,
helyezhetik vízre (kizárólag megfelelő műszaki állapotú csónak), amit a verseny
befejező napján 1100-től 1400-ig a vízről ki kell venni és el kell szállítani. A csónak
vízre tétele és kivétele, a csónakkal való kikötés csak a kijelölt helyen történhet,
ellenkező esetben a versenyből való azonnali kizárást vonja maga után.
- csalizni csak a horgász szabályzatban megengedett élő csalival lehet
- a versenyen halradar használata engedélyezett
- a mérlegelést a versenyszervezők folyamatosan végzik.
Záró mérlegelés a
00
csónaklerakásra kijelölt helyen 11 -kor. Eredményhirdetés: a verseny zárónapján
1130-kor.
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az értékelésbe kizárólagosan az élve mérlegelt harcsa számít be, a mérlegelésig
tárolása szákban, pányvázva, stb. történhet.

Díjazás:
- 1-3. helyezett csapat tagjai serlegben részesülnek.

PÜNKÖSDI FÉLHALMI NAGYHALFOGÓ VERSENY
Helye: Félhalmi holtág „ötös” szakasza (a holtág horgásztanyák felőli végétől)
Időpontja: 2014. június 6. péntek 12 órától június 8. vasárnap 10 óráig
Regisztráció: június 6. péntek. 10-1130-ig a Félhalmi „ötös” holtág végén a Körösvidéki
Sporthorgász Egyesület horgásztanyájának udvarán (a büfénél), (a helyszínen napi
horgászjegy, éves horgászjegy váltható)
- horgászhelyek sorsolása: 1130,
- kisorsolt helyek elfoglalása 1130-1200,
- verseny (etetés) kezdete (kürtszó jelzi): 12 óra,
- verseny vége: június 8. vasárnap 10 óra (kürtszó jelzi),
- eredményhirdetés 11:00 óra (a holtág végén a horgászanya-büfé udvarán).
Nevezési határidő: 2014. június 2. hétfő (Nevezni kizárólag a KHESZ Székházában
személyesen, telefonon a 66/328-945-ös telefonszámon munkaidőben, illetve e-mailen az
info@khesz.hu címen lehet.)
A részvétel korlátozott. A versenybe 30 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni!
A verseny nyílt, megyén belüli és kívüli, valamint külföldi versenyzők jelentkezését egyaránt
elfogadjuk a versenykiírás feltételeinek elfogadása mellett.
Kérjük részvételi szándékukat jelezzék a fentiek alapján a KHESZ-nek telefonon, e-mail-en
vagy személyesen. A nevezés elfogadásának feltétele az érvényes horgászathoz szükséges
okmányok megléte (egyesületi-szövetségi tagság, állami jegy, érvényes területi engedély),
mely a helyszínen ellenőrzésre kerül. Határidő utáni és helyszíni nevezést nem áll módunkban
elfogadni. (A KHESZ által kiadott Gyula, Békésszentandrás, Sebes-Körös, Fás tó és
Egységes-Körösök éves térségi területi engedélyeket a verseny idejére elfogadjuk.)
Nevezési díj: 5 000 Ft/csapat, mely díjat csekken, vagy átutalással történő fizetésnél kérünk
legkésőbb 2014. június 2-ig befizetni (közleményként feltüntetni: „Pünkösdi Félhalmi
nevezési díj”) A nevezési díj helyszíni regisztrációkor történő befizetését kérjük előzetesen a
nevezéskor jelezni.
Számlaszám: OTP 11733003-20030188
Verseny szabályai:
- a versenybe kétfős csapatok jelentkezését várjuk
- az értékelésbe kizárólagosan az élve mérlegelt napi darabszám-korltozással védett
„nemes” hal, továbbá az amur számít be méretkorlátozásra tekintettel. A rendezők a
mérlegelést folyamatosan végzik, (visszahelyezés esetén pontymatrac, fertőtlenítő
használata javasolt) a mérlegelésig a kifogott hal tárolása kíméletesen, szákban,
pontyzsákban, pányvázva, stb. történhet.
- a verseny ideje alatt elvitelre szánt hal mennyisége (darabszáma) a KHESZ Helyi
Horgászrendje illetve a MOHOSZ Országos Horgászrendje szerint lehetséges.
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az eredménybe a csapatok által kifogott halak összsúlya grammban kerül
beszámításra, (holtverseny esetén a versenybírók állásfoglalása alapján a kifogott
halak darabszáma, vagy a legnagyobb egyedsúlyú kifogott hal dönt.)
a versenyen horgászni minden nemű szabályos horgász készséggel és módszerrel lehet
(feeder, bojlis készség, match, stb.)
a verseny partról történik, csónak, etetőhajó használata tiltott.
a versenyszabályokat, a KHESZ Helyi Horgászrendjét és a MOHOSZ Országos
Horgászrendjét be nem tartó csapatok a versenyből azonnali kizárásra kerülnek
a versenykiírásban nem szabályozott, egyedi kérdésekben a versenyszervezők
állásfoglalása a mérvadó.

Díjazás:
- 1-3. helyezett csapat tagjai éremben, serlegben és értékes tárgyjutalomban
részesülnek.
- a legnagyobb halat kifogó csapatot különdíjjal jutalmazzuk.
A verseny csapadékos idő esetén is megtartásra kerül, a résztvevő csapatokat földutas
közlekedés (csapadékos időben nehéz terep) várja. Gyomaendrőd, vagy Köröstarcsa felől a
Hármas-Körös bal parti árvízvédelmi töltésén közlekedéshez külön engedély szükséges.
(Megvásárolható a gyomaendrődi horgászboltokban). A verseny ideje alatt bekövetkezett
balesetekért, eltulajdonított tárgyakért a rendező felelősséget nem vállal.
Június 7-én szombaton előzetes jelentkezés alapján (megfelelő érdeklődés esetén) a
helyszínen készült ebéd (pörkölt-főttburgonya-kenyér-savanyúság) igényelhető.
Információ, elérhetőségek:
Rendező: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (telefonszám, e-mail a fejlécben)
Információ:
- Scherk László +36 (30) 694-36-37 hivatásos halőr (versenyszervező)
- Fehér Csaba +36 (30) 498-49-27 hivatásos halőr (versenyszervező)

NORIZI-KHESZ „MARATONI” PERGETŐVERSENY
Időpont: 2014. szeptember 19-20-21.
Helyszín: Kettős-Körös, Köröstarcsa
Jellege: csónakos csapatverseny
Részletes információ: pergetoverseny.norizi.hu

„2014 ÉV VADVÍZI KUTTYOGATÓJA” - KUTTYOGATÓ HORGÁSZVERSENY A
HÁRMAS-KÖRÖSÖN
A verseny fő támogatója a KHESZ.
Helyszín: Hármas-Körös KHESZ által kezelt „felvízi” (békésszentandrási duzzasztómű
feletti) szakasza, a kompátkelőtől az 55-ös folyam kilométerig, továbbá az 55-ös
folyamkilométertől a 63-as folyamkilométerig (Peresi-holtág).
Sólyázás: Szarvas-Mezőtúr közötti kompátkelő. A saját, hozott hajókat a komp mindkét
oldalán vízre lehet bocsátani. A mezőtúri oldalon kényelmesebb a rámpa és bármely
időjárásban is jól használható, de a komp használata fizetős. A szarvasi oldalon esős időben
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csak összkerék meghajtással lehet elakadás mentesen sólyázni, száraz időben megfelelő a
terep. A köteles komp júniusban reggel 5-től, este 9-ig üzemel. A kompátkelő egyben a
versenypálya alsó határa is. Figyelem: a komp kötele a víz felett 1 m-re van a folyón
keresztben, ami fokozott veszélyforrás.
Alaptábor: A Szarvas belvárosában a Szabadság út (Csabai-Kecskeméti út) és a Dózsa
György út kereszteződésben északi irányba kell kanyarodni. Innen 5 km megtétele után
mindig balra tartva elérjük a Hármas-Körös árvízvédelmi töltését, a gátat. A gáton balra kell
kanyarodni, majd 500 méter után a gát tövében található a volt gátőrház épülete, és hatalmas
udvara. Itt kerül kialakításra az alaptábor és itt lehet sátorozni is. A helyszín minden időjárási
viszonyok között autóval megközelíthető. Eső esetén a sátrazóknak menedék, fedett helyiség
biztosított.

(Google térkép itt:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=znHBcx2kC4kU.kUj64qnssUOg)
Nevezési díj: 6000 Ft/fő (Amennyiben a csapat jelentkezik az Országos Bajnokságra
fordulónként további 5000 Ft-ot szükséges befizetni.)
Étkezés: június 14-én 19-21 óráig. 15-én hideg reggeli, majd 13-órakor ebéd,
eredményhirdetés.
Verseny ideje:
- 1. forduló június 14-én 13-19 óráig (6 óra)
- 2. forduló június 15-én 06-12 óráig (6 óra)
- a verseny sorsolás útján a helyben kihúzott sorszám szerint indul,
- a versenyben a hatályos jogszabálynak megfelelő kuttyogató horgászfelszerelés (készség)
használható
(Országos
bajnokságba
nevezettek
a
szabályzat
szerint)
- halradar használata engedélyezett
- láthatósági mellény használata kötelező (a mérlegelő hajónak ezzel jelzi, hogy mérlegelést
kér)
- a kíméletes bánásmód érdekében pontyzsák használata kötelező
- a megfogott hal szájbilincsre fűzése és a vágóhorog használata tiltott,
- a mérlegelés a vízen történik, minden harcsát mérlegelés után kötelező visszahelyezni,
- a sokkot kapott, vagy elpusztult harcsák mérlegelését a versenybírók megtagadhatják,
- a nevezési lap hátulja a fogás jegyzőkönyvezésére szolgál, amit a bírók töltenek ki
mérlegeléskor és minden bejegyzést lepecsételnek)
- a pontozásba a fajlagos méretkorlátozást elérő 60 cm-nél nagyobb harcsa (Silurus glanis L.)
számít
- pontozás: egyedenként 1000 pont, grammonként 1 pont (pld. 1850 gr-os harcsa 1000+1850=
2850 pontot ér)
- a jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a szervezők állásfoglalása a mérvadó
Díjazás:
- Az első három csapat és a legnagyobb harcsát fogó horgász serleget, vagy érmet kap. Az
első helyezett csapat 1 évre elnyeri a "2014. év vadvízi kuttyogatója" címet, Nevük a kupára
kerül és 1 évig otthon tarthatja a vándorkupát.
A versenyben a vízi közlekedés szabályainak megfelelő, az előírt kötelező felszereléssel
rendelkező csónakok és kisgéphajók vehetnek részt. A versenyben való részvétel saját
felelősségre történik. A szervezők a versenyen bekövetkezett balesetekért felelősséget nem
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vállalnak. A fenti szabályok bármelyikének be nem tartása a csapat versenyből való kizárását
vonja maga után.
Részletes információ: vizhalember.hu

ELSŐ FÁS TAVI BOJLIS HORGÁSZVERSENY
Helyszín: Fás tó, versenypálya szakasz
Időpont: 2014. május 13. kedd 8 órától 18. vasárnap 11 óráig
Nevezési határidő: 2014. május 7. szerdáig (e-mailen, telefonon, vagy személyesen a KHESZ
elérhetőségein) A nevezés elfogadásának feltétele a nevezési díj befizetése. Kérjük a
nevezésnél megjelölni a nevezési díj befizetésének módját. Helyszíni nevezés nem lehetséges.
helyszíni és határidőn túli nevezést a Szakbizottság nem fogad el.
Nevezési díj: 15 000 Ft / csapat. A nevezési díj utalással, csekken, vagy helyszíni
regisztrációkor is befizethető. Csekken és utalással történő fizetésnél kérjük feltüntetni:
„Bojlis verseny nevezés”. Kérjük a helyszíni nevezési díjfizetést előre jelezni.
Díjazás: az 1-3 helyezett csapat serlegben és két éremben, továbbá értékes
tárgynyereményben részesül. A legnagyobb halat kifogó csapat különdíjban részesül.
A részletes versenyszabályzat megtalálható a KHESZ weblapján (khesz.hu) a jobb menüsor
versenykiírás 2014. menüpont alatt.

A KHESZ Ifi Klubjának 2014-es programjából gyermekversenyek az Élővíz csatorna
békéscsabai szakaszán:
2014. április 27. vasárnap – Horgászverseny az Élővíz csatornán (Bíróság előtti szakasz)
Gyülekező 8:30-kor Békéscsabán, a József Attila utcai hídnál. Nevezés, majd a helyek
kisorsolása 8:30-9:00-ig, a verseny 9:30-tól 11:30-ig tart. Határidőn kívüli nevezést a
szervezők nem fogadnak el. A helyek elfoglalása sorsolás alapján történik. Etetőanyagot és
csalit a szervezők biztosítanak. Az első három helyezettet serleggel és értékes
tárgynyereménnyel jutalmazzuk. A versenyben egy horgászbot és finomszerelékes úszós
készség használható. A részvétel ingyenes!
2014. május 25. vasárnap – Feeder-horgász bemutató és gyermeknapi horgászverseny az Élővíz
csatornán (Bíróság előtti szakasz)
Gyülekező 7:30-kor Békéscsabán, a József Attila utcai hídnál. Nevezés, majd a helyek
kisorsolása 7:30-8:00-ig, a verseny 9:30-tól 11:30-ig tart. Határidőn kívüli nevezést a
szervezők nem fogadnak el. Horgász bemutató 8:15-től 8:45-ig. A helyek elfoglalása sorsolás
alapján történik. Etetőanyagot és csalit a szervezők biztosítanak. Az első három helyezettet
serleggel és értékes tárgynyereménnyel jutalmazzuk. A versenyben egy horgászbot és
finomszerelékes úszós készség használható. A részvétel ingyenes! MINDEN NEVEZŐ
AJÁNDÉKOT KAP. A verseny első helyezettje lehetőséget kap részt venni a KHESZ által
támogatott egyhetes nyári horgásztáborok egyikén.
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2014. szeptember 14. vasárnap - Horgászverseny az Élővíz csatornán (Bíróság előtti szakasz)
Gyülekező 8:30-kor Békéscsabán, a József Attila utcai hídnál. Nevezés, majd helyek
kisorsolása 8:30-9:00-ig, a verseny 9:30-tól 11:30-ig tart. Határidőn kívüli nevezést a
szervezők nem fogadnak el. A helyek elfoglalása sorsolás alapján történik. Etetőanyagot és
csalit a szervezők biztosítanak. Az első három helyezettet serleggel és értékes
tárgynyereménnyel jutalmazzuk. A versenyben egy horgászbot és finomszerelékes úszós
készség használható. A részvétel ingyenes!

Elnök-titkári Horgászverseny tervezett időpontja: 2014. szeptember 5-6. péntek-szombat,
Csökmői horgásztó
A programban szereplő versenyek kiírásának módosítási jogát a Verseny Szakbizottság
fenntartja. A fent nem tisztázott, vitás kérdésekben a Verseny Szakbizottság állásfoglalása a
mérvadó.
Kérjük Tagegyesületeink Elnökeit, Tisztségviselőit, hogy a kiírásban szereplő versenyek
időpontjairól és a részvételi feltételekről tájékoztassák egyesületük tagságát. A versenynaptár
Szövetségünk honlapján is megtalálható lesz a főlap jobb oldalán a „Versenynaptár 2014”
címszó alatt. (www.khesz.hu)
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Verseny Szakbizottsága valamennyi
versenycsapatnak és nevezőnek sok sikert és sportszerű versenyzést kíván.

Békéscsaba, 2014. március 20.

Horgász üdvözlettel:

Krattinger Márton
Verseny Szakbizottság Elnöke
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