
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021 

HEBOSZ 

Ifjúsági és Versenysport Bizottság 

2021.03.10. 

HEBOSZ – MEGYEI HORGÁSZ 
FEEDER CSAPATBAJNOKSÁG 



HEBOSZ –IVSB   

 

 

 

 

 

 
Valamennyi HEBOSZ tagegyesület részére 
Székhelyükön 
 

Tisztelt Tagegyesületek! 

A HORGÁSZ EGYESÜLETEK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZÖVETSÉGE 

meghirdeti a 4. Megyei Horgász Feeder Csapatbajnokságot (továbbiakban: MHFCSB) 

hagyományteremtő céllal. A verseny egy fordulóban kerül lebonyolításra. A csapatverseny 

minimum 5 csapat nevezése esetén kerül megrendezésre és a versenypálya 

befogadóképességéből adódóan a szövetség maximum 12 csapat nevezését tudja 

elfogadni. A szövetség szeretettel várja a HEBOSZ családba tartozó tagegyesületek 

csapatait. A verseny célja, a csapatsport népszerűsítése, a közösségi élet ápolása, a 

hagyományok megőrzése.                                                                                                                                          
A verseny időpontja a Kormányzati és a MOHOSZ vírushelyzet miatti intézkedései 

miatt változhatnak! A HEBOSZ legkésőbb 9 nappal a verseny előtt dönt a 

megrendezésről, törlés vagy elnapolás esetén értesíti a nevezetteket! Elnapolás esetén 

az Országos Versenynaptár figyelembevételével, a nevezettekkel egyeztetve jelölünk 

ki új időpontot!                                                                                                                                   

A HEBOSZ - Ifjúsági és Versenysport Bizottság a következők alapján írj a ki a 

bajnokságot: 

I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK www.hebosz.hu/mhfcsb 

 

Dátum: 2021. május 09. vasárnap                     Helyszín: Rakacai-víztározó 

Bajnokság típusa: Csapat             Díjazottak: 1-3 helyezett csapat  

Szabályzat: Országos Szabályzat       Technikai megkötés: Hosszúelőkés 

Edzésnapok: 2021.május 01-08.                  Kötelező edzés:  2021.05.08. 

Csapat kiállítás: 4 fő felnőtt + 1 fő csapatvezető + 1 fő edző 

Sorsolás: Sorsolási ráccsal, a többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika 
alkalmazásával. 

Az edzésekre sportjegyek igényelhetőek! Aki a kötelező edzésen nem tud 
részt venni, kérjük, jelezze a bizottság felé! 

  

II. NEVEZÉS FELTÉTELE, NEVEZÉSI DÍJ

 

Nevezési díj : 15 000 

Ft/csapat         

Nevezés és díj beérkezés hat.: 2021. Április 

30. 

Nevezés módjai: email, levél, Email: hekszov@t-online.hu | Cím: Miskolc,Mikszáth K. u. 2. 

HORGÁSZ EGYESÜLETEK 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 

MEGYEI SZÖVETSÉGE 

3529 Miskolc, Mikszáth Kálmán u. 2. Telefon: +36 (46) 324 702 Email: hekszov@t-online.hu 

Ifjúsági - és Versenysport 

 Bizottság 
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A nevezéskor kérjük megadni: Nevet, címet, email címet, telefonszámot, horgász 

egyesületet, a bajnokság nevét: HEBOSZ-MHFCSB 

 

 

II/1. A nevezés feltételei:  

1. 2021.évi Állami horgászjegy. 
2. HEBOSZ családba tartozó tagegyesületi tagság (kettős tagsággal más megyéből 

is lehet nevezni!). 

3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állandó lakcímmel kell rendelkezniük a csapatok 
versenyzőinek. 

4. Nevezési szándék, írásban, határidőn belüli megküldés.  
5. A versenyszabályzat és a kiírás megismerése, tudomásul vétele.                                                        

 

 III. Veszélyhelyzet miatti előírások 

 

 A verseny időpontja a Kormányzati és a MOHOSZ vírushelyzet miatti intézkedései 
miatt változhatnak! A HEBOSZ legkésőbb 9 nappal a verseny előtt dönt a 
megrendezésről, törlés vagy elnapolás esetén értesíti a nevezetteket! Elnapolás esetén 
az Országos Versenynaptár figyelembevételével, a nevezettekkel egyeztetve jelölünk 
ki új időpontot!                                                                                                                                    

Az elmúlt évekkel ellentétben, a járványügyi helyzet miatti előírások, szabályozások 
miatt szeretnénk kérni a versenyzőket a verseny engedélyek kiváltására! A versenyzői 
engedély megléte megkönnyítheti a verseny és versenyfelkészülés lebonyolítását.  A 
verseny engedély kiváltásának módja a MOHOSZ honlapján elérhető, a költsége 3000 Ft. 
Kérjük az egyesületeket, segítsenek a jelentkezőknek a kiváltásban. A horgász verseny a 
veszélyhelyzeti rendelkezések miatt rendezvénynek minősül, amin csak verseny 
engedéllyel rendelkezők vehetnek részt.   

 Az országos rendelet alapján este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett 
hatályba, így ezen időszakban - az élet- és egészségvédelemre, a munkavégzésre és 
munkába járásra, valamint a versenysportra és kutyasétáltatásra vonatkozó általános 
kivételekkel - tilos a lakóhely, tartózkodási hely, vagy a szálláshely elhagyása, illetve a 
közterületen történő tartózkodás.  Az országos versenyeken indulóknak a MOHOSZ 
sportolói okirat igazolást ad ki, ami lehetővé teszi szükség esetén a tilalmi időszakban 
verseny vagy versenyfelkészülés esetén a lakhely elhagyást. 

1) legalább 5 méteres védőtávolság a versenyzők, illetve 10 méteres védőtávolság a 
párosok, csapatok között, 

2) a lehető legkisebb szociális érintkezés a sorsolásnál, az étkeztetésnél és az 
eredményhirdetésnél, 

Nevezési díj befizetése  

Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége 
15000 Ft/csapat | OTP Bank 

 Számlaszám: 11734004-20003483 | Közleménybe: MHFCSB-csapat neve 

A nevezés befizetését igazoló szelvényt a versenyen kérjük bemutatni! 
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3) hivatkozás az aktuális eljárásrendi tájékoztató kötelező alkalmazására. 

A versenyen csak az vehet részt, aki a jelen kiírás 2. sz. mellékleteként kiadott 
nyilatkozatot („Nyilatkozat sportrendezvényen történő részvételhez ”) kitölti, aláírja és 
leadja a szervező képviselőjének 

 

IV. TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÁS

 

IV/1. Versenypálya: A Rakaca-víztározó völgyzáró gátja a maga 840 méteres hosszával 

biztosítja az egyenletes versenypályát. A vízmélység 15 méterre a gáttól viszonylag 

egyenletes, nyári üzemszintnél a 1,7-2,5 m mélységig változik. Egyetlen kivétel a gát 2/3-
nál lévő zsilipház körüli vízrészlet, a pálya mindkét irányból efelé mélyül, maximális mélység 

eléri a 8,5 métert a zsilipház tövénél. Állóvíz, amely uralkodó széljárásai a K-NY illetve NY-
K irányú. A gát betonlapokkal burkolt rézsülye egy szórt kövezésbe, un. jégtörő kövezésbe 

ér véget. A rézsűn való biztonságos versenyzés érdekében minden versenyzőt 

megkérünk, hogy hozzon magával egy lécdarabot, szeget, kalapácsot, biztosítsa 
ládáját! 

IV/2. Halfajok: dévérkeszeg, bodorka, küsz, kárász, ponty  
 

IV/3. Etetőanyag és csali: A versenyen csak olyan etetőanyag használható, amely 

nem szennyezi a vizet! Felszínén úszó kenyérdarabokkal, vagy más hasonló anyagokkal 
etetni tilos. 

A verseny lebonyolítása a hivatalos országos feeder versenyszabályzat szerint történik. 
Csali limit: A versenyen max. 15 l etetőanyag és 2 l élő csali használható fel, ez utóbbi 

maximum 0,5 l apró, vízilárvát (pl. szúnyoglárvát) és 0,5 l gilisztát tartalmazhat. Az etetésre 
szánt vízilárvát, maximum két dobozban, a horogra szánt vízilárvát 1/8-os dobozban (0,125 

l) kell az ellenőrzésre bemutatni. Etetőanyag limit: 15 l melybe MINDEN etetőanyag, föld, 

magvak, aromák, adalékok beleszámítanak, akár etetésre, akár csalizásra használják.  A 
szerelék minden esetben szabadon csúszó kell, hogy legyen. 

A limitedények, legyen az vödör, tál vagy bármilyen tároló, egyetlen kikötésnek meg kell 
felelnie, literes skálázásnak szerepelnie kell az oldalán, belső falán. 

A halakat élve kell tartani, elpusztult halakat visszamérjük! A halakat mérlegelés után, 
kíméletesen a vízbe vissza kell helyezni. 

 

V. VERSENYPÁLYA FELOSZTÁSA

 

VÍZFELÜLET 

 
A. szektor 
létszám = 

csapatszám 

B. szektor 
létszám = 

csapatszám 

C. szektor 
létszám = 

csapatszám 

D. szektor 
létszám = 

csapatszám 

Közlekedő 

GÁT MENTETT OLDALI RÉZSŰ 

 

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=49:eu-nyilatkozat-sporthoz-mohosz-210201&start=20
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A rajthelyek a szektorokon belül dobásiránynak megfelelően balról-jobbra kerülnek 
kiosztásra, baloldalon az 1-es számú rajthellyel.  

 

 

VI. VERSENYNAP IDŐBEOSZTÁS 

 

06:30 - 07:00 REGISZTRÁCIÓ 

07:00 - 08:00 MEGNYITÓ, SZABÁLYSIMERTETÉS, SORSOLÁS 

08:00 - 09:50 RAJTHELYEK ELFOGLALÁSA, FELKÉSZÜLÉS 

    > 09:00-ig LIMITELLENŐRZÉS 

09:50 - 10:00 ETETÉS 

10:00 - 15:00 VERSENY 

15:00 - 15:45 MÉRLEGELÉS, EBÉD 

16:00 -  EREDMÉNYHIRDETÉS 

 

 

VII. SOROLÁS, MEGNYITÓ, EREDMÉNYHÍRDETÉS

 

A megnyitóra, a versenyzők fogadására és az eredményhirdetésre a horgásztó 

melletti közösségi terén kerül sor. A megérkezést követően egy regisztrációra 

kerül sor, amely során ellenőrzésre kerül a nevezés, valamint a horgász 

okmányok megléte.  A csapatok húzási sorrendjét sorsolással döntjük el, a 

csapatnév alapján ABC sorrendben való hívással. A rajthelyek sorsolása előre 

elkészített automatikus sorsolási ráccsal történik, amelyet a versenybizottság készít 

el.  

FIGYELEM! FONTOS! 

1) legalább 5 méteres védőtávolság a versenyzők, illetve 10 méteres védőtávolság 
a párosok, csapatok között, 

2) a lehető legkisebb szociális érintkezés a sorsolásnál, az étkeztetésnél és az 
eredményhirdetésnél, 

 

VIII. ÖSSZEFOGLALÁS

 

A bizottság nevében várjuk szeretettel az egyesületek csapatait. Kérés vagy 

kérdés kapcsán forduljanak hozzánk bizalommal. Kérjük a tisztelt 

tagegyesületeket, hogy támogassák horgász versenyzőiket az indulásban! 

Legyen a megyei horgász versenyport jeles közösségi eseménye! 

SIKERES FELKÉSZÜLÉST, EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 

HEBOSZ IFJÚSÁGI – ÉS VERSENYSPORT BIZOTTSÁG 
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Miskolc, 2021. Március 30. 

 

     Tisztelettel: 

 

Ifjúsági és Versenysport Bizottság 

 

Kapják: 1. HEBOSZ Irattár  

2. Tagegyesületek /email/ 

HORGÁSZ EGYESÜLETEK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZÖVETSÉGE 1993-2020 
3529 Miskolc, Mikszáth Kálmán u. 2. Telefon: +36 (46) 324 702 Email: hekszov@t-online.hu Web: 

hebosz.hu 
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HEBOSZ MEGYEI HORGÁSZ FEEDER CSAPAT 

BAJNOKSÁG 2021 

Nevezési lap 

 

Csapatnév: 

 

Csapat névsor: 

 

  

Csapatvezető Edző 

  

Versenyző 1. Versenyző 2. 

  

Versenyző 3. Versenyző 4. 

  

   

Telefonszám:

 

Email cím:

 

Egyesület:

 

 

 

 

Csapatvezető aláírása 
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NYILATKOZAT 

SPORTRENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ V3 

 

Érvényes: A 2021. március 1-től megrendezett hivatalos sportrendezvényekre 

Sportrendezvény (horgászverseny) megnevezése, helye, időtartama*: 

……………………………………………………………………………………. 

*sportverseny visszavonásig csak 6.00-19.00 közötti lebonyolítással rendezhető    

 

Alulírott 

• név: ………………………………….. 

• személyazonosító igazolvány száma: ………………………………….. 

• lakcím/tartózkodási hely/szálláshely: ………………………………….. 

• Magyar Horgászkártya/versenyzői engedély száma*: _ _ _ _ _ _   

• státusz: szervező, sportoló, sportvezető, segítő, technikai munkatárs** 

*a versenyre nevezett sportoló esetén a versenyzői engedély kötelező   

**megfelelő aláhúzandó 

 

felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy 

• a sportrendezvényen önként és saját felelősségemre veszek részt; 

• ismerem és betartom a MOHOSZ OHSZK a SARS-CoV-2 koronavírus okozta 
világjárvány magyarországi második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán 
elrendelt veszélyhelyzeti időszak horgászsport eseményeiről szóló hatályos 
eljárásrendi tájékoztatójának rendelkezéseit, illetve a versenyszabályzat 

járványügyi előírásait; 
•  igazolt COVID-19 vírus kapcsán kórházi kezelésre, vagy házi karantén 

elrendelésére esetemben és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim 
esetében 3 hónapon belül nem került sor, illetve a legalább 15 napja megszüntetett 
házi karantén ideje alatta vírusmentességem legalább 2 negatív teszttel 
dokumentálhatóan igazolttá vált*; 

•  az elmúlt 30 napban nem jártam külföldön, vagy külföldről történő beutazásomat 
követően a vírusmentességem legalább 2 negatív teszttel dokumentálhatóan 
igazolttá vált*; 

•  a beadott védőoltásoknak köszönhetően védettségem igazolható*; 
• a sporteseményen láztalan állapotban veszek részt, közvetlen környezetemben az 

elmúlt 14 napban COVID-19 megbetegedés nem volt, továbbá az alábbi tünetek 
egyikét sem észleltem magamon és közvetlen környezetemben: láz, hidegrázás, 
nehézlégzés, légszomj, tartós köhögés, hasmenés, íz vagy szaglásérzék 
változása, erős fejfájás, szokatlan gyengeség; 
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• amennyiben a fenti tünetek bármelyikét magamon és/vagy közvetlen 
környezetemben észlelem, a versenyzést megszakítom és erről haladéktalanul 
tájékoztatom a rendezőséget; 

• indokolt esetben alávetem magam a testhőmérsékletem megmérésének, melyet 
az esemény kijelölt rendezője vagy orvosa köteles elvégezni, egyben tudomásul 
veszem, hogy lázas állapot esetén a verseny színhelyére történő beléptetésem 
megtagadható, illetve a későbbiekben a verseny területét köteles vagyok 
haladéktalanul elhagyni; 

• megfertőződésem esetén semmilyen kár- vagy egyéb megtérítési igényt nem 
terjesztek elő a MOHOSZ szervezetével, a szervező/rendező horgászszervezettel 
és a lebonyolításban részt vevő személyekkel szemben, így a jelen nyilatkozat 
aláírásával ezen jogomról automatikusan, minden külön jogi cselekmény nélkül, 
visszavonhatatlanul lemondok. 
 

*megfelelő jelölendő 

 

 …………………., 2021.  …... 

………………………….

. 

           (aláírás) 

 

Jelen nyilatkozat csak minden adat hiánytalan kitöltésével, eredeti aláírással fogadható el! 

A nyilatkozatot a szervező 6 hónapig köteles megőrizni. 

 


