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V. Heves Megyei SZVMSZK Horgászverseny 

  
VERSENYKIÍRÁS 

  
 Rendező: 

SZVMSZK Heves Megyei Szervezet 
  
A rendezvény helyszíne: 

Hatvan – Görbeéri-tó /T.sz.tó/ 
megközelítés Hatvantól a 32-es úton Jászberény irányában kb. 3-4 km-re a Görbeéri 
üdülőövezet irányába, melyet tábla is mutat, kb. 800 méterre a tó sarkánál van a tóparti büfé 
ahol a gyülekező lesz. 

  
A rendezvény időpontja: 

2015. május 16. szombat 07:00-13:00 óra 
  

 05:30-07:00 - Reggeli a helyszínen 

 05:30-07:00 - Érkezés, regisztráció, etetés 

 07:00-13:00 - Horgászverseny 

 Mérlegelés: folyamatos 

 13:30 - Eredményhirdetés 

 14:00 – Ebéd 
  

Versenyfeltételek 

 A versenyzők egyénileg vagy 2 fős csapatban indulhatnak.  

 Egy versenyző két bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhatnak. /úszós, fenekezős/  

 Állami jegy kötelező!  

 A fogott halakat mérlegelés után kíméletesen vissza kell engedni.  

 Értékelés csapatonként és egyénileg a kifogott hal súlya alapján történik.  

 Az első három helyezett csapatonként és egyénileg oklevelet és tárgyjutalmat kap. Külön 
díjazzuk a legnagyobb és a legkisebb halat fogó versenyzőt.  

 Etetőhajó használata, horog behordás Tilos!  

 Az etetés helyét partról elhelyezhető jelzőbolyával lehet megjelölni, amit a verseny végén 
el kell távolítani.  

 A csapatok maximum 15 kg etetőanyagot használhatnak, ebbe benne van a 
szemestakarmány, bojli, etetődara, élőcsali.  

 A versenybe minden kifogott békés hal beleszámít.  

 A verseny idején keletkezett szemetet mindenki köteles összeszedni, és a kijelölt 
gyűjtőhelyre vinni.  

  
Egyéb 

 A horgászhelyek kiosztása a regisztrációt követően sorsolással történik. 

 A csapatoknak a horgászterület biztosítása számokkal kijelölt szektorokban történik. 

 A verseny napján a reggeli és az ebéd a verseny helyszínén a tóparti büfében történik. A 
reggeli és az ebéd árát a területi szervezet téríti. 

 A horgászversenyhez a horgásztavat a verseny idejére a hatvani Horgászegyesület 
vezetése biztosítja. 

  
Díjazás  
A horgászverseny helyezettjeit az SZVMSZK Heves Megyei Szervezete serleggel és tárgyjutalmakkal 
díjazza. 
  
A részvételi szándékról 2014. május 10-ig az SZVMSZK Heves Megyei Szervezet titkárságára 
várunk visszajelzést. 
  

Telefon: 06-36/517-355, 06-30-249-3684 
E-mail: heves@szakmaikamara.hu 
Személyesen vagy levélben: 3300 Eger, Hadnagy utca 8. 

  
  

Jó szórakozást kíván a SZVMSZK Heves Megyei Szervezet Elnöksége! 

mailto:heves@szakmaikamara.hu

