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Valamennyi HEBOSZ tagegyesület részére 
Székhelyükön 
 

Tisztelt Tagegyesületek! 

A HORGÁSZ EGYESÜLETEK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZÖVETSÉGE a 
MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságának programját követve meghirdeti az Ifjúsági 

Horgászviadalt! A verseny a tagegyesületek gyermek és ifjúsági horgászait igyekszik 

megszólítani, horgásztudásukat mélyíteni, felmérni. A horgászviadal nem csak egy 
egyszerű verseny, a 3 órás horgászverseny után egy ügyességi versenyben, jó hangulatban 

és barátságos környezetben oldódhatnak és ismerkedhetnek a fiatalok. A viadalt a HEBOSZ 
megbízásából az Ifjúsági és Versenybizottság rendezi meg! A HEBOSZ - Ifjúsági és 
Versenysport Bizottság a következők alapján írj a ki az Ifjúsági Horgászviadalt: 

I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK www.hebosz.hu

 

Bajnokság típusa: Egyéni, egy fordulós 
horgászverseny és casting 

            Díjazottak: Kategóriák 1-3 
helyezettje 

Szabályzat: Országos Szabályzat                                                         Technikai megkötés: Spicc, match  

Korcsoportok: U14; U18 Korcso 

14-18 Különdíj: 1-3 helyezett MOHOSZ Ifjúsági Tábor 2022 részvétel 

Amennyiben a MOHOSZ megrendezi!!! 

  

II. NEVEZÉS FELTÉTELE, NEVEZÉSI DÍJ

 

Nevezési díj : nincs  

Nevezés módjai: email,                            

levél, 

Email: hebosz@hebosz.hu | Cím: 3529 Miskolc, 

Mikszáth Kálmán u. 2.   

A nevezéskor kérjük megadni: Nevet, címet, email címet, telefonszámot, a nevezési 

korcsoportot, horgász egyesületet.  

 

  

Dátum: 2022. június 26. 
vasárnap                                              

               Helyszín: Rakaca-víztározó   
völgyzárógát                                       

HORGÁSZ EGYESÜLETEK 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 

MEGYEI SZÖVETSÉGE 

3529 Miskolc, Mikszáth Kálmán u. 2. Telefon: +36 (46) 324 702 Email: hebosz@hebosz.hu Web:hebosz.hu 

Ifjúsági - és Versenysport 

 Bizottság 

 

mailto:hebosz@hebosz.hu


HEBOSZ –IVSB   

 

II/1. A nevezés feltételei:  

1. 2022.évi Állami horgászjegy! 
2. HEBOSZ családba tartozó tagegyesületi tagság! 

3. Nevezési szándék, írásban, határidőn belüli megküldése! 
4. Életkor, a korcsoportoknak megfelelően: 

U14 - es korcsoport: aktuális év dec. 31-ig a 14. életévüket 

betöltő versenyzők, lány és fiú egyaránt 
U18 - as korcsoport: aktuális év dec. 31-ig a 18. életévüket 

betöltő versenyzők, nő és férfi egyaránt 
5. A versenyszabályzat és a kiírás megismerése, tudomásul vétele! 

III. TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÁS

 

III/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! 

III/2. Halfajok: Ponty, kárász, dévérkeszeg, bodorka, küsz. 
 

III/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 versenyen fejenként maximum 17 liter csalogatóanyag (etetőanyag, föld, 

adalékok, aromák, magvak) használható, bekevert, áttört állapotban. Csali maximum 2,5 
liter lehet, melyből maximum 0.5 liter etető szúnyoglárva. 

III/4. Limitek ellenőrzése: A bizottság ezen a versenyen nem tart limitellenőrzést, de a 
verseny előtt szemlére veszi az ifjú horgászok felszereléseit, és csalijait.  

III/5 Versenyzők segítése: A felszerélés lehordásában, láda állításban szülő, segítő 
segítséget nyújthat, etetésben, csalizásban, szerelésben, gubancolásban, halleszedésben 

nem! Amennyiben bármelyik gyereknek szüksége lenne valamilyen segítségre, jelezni kell 
a verseny bíróságnak. 

IV. VERSENYPÁLYA FELOSZTÁSA

 

VÍZFELÜLET 

U14 
Versenyidő. 

3 óra 

14-18 
Versenyidő  

3 óra 

Közlekedő 
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VERSENYNAP IDŐBEOSZTÁS U14 | U18

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ EBÉDET MINDEN VERSENYZŐ KICSOMAGOLT FORMÁBAN KAPJA 

MEG, NEM RENDELÜNK LÉTSZÁMON FELÜL! KÉRJÜK AZ ESETLEGES 

PLUSZ IGÉNYEKET ELŐRE JELEZNI, MELYNEK TÉRÍTÉSI KÖLTSÉGE 

2500 Ft!!!                                                                                                                     

VI. SOROLÁS, MEGNYITÓ

 

A megnyitónak, az ebédnek és az eredményhirdetésnek a horgásztó melletti 

közösségi tér ad helyet. A sorsolás kategóriaként nevezési névsor szerint fog 

történni. A célba dobás versenyszámra a jelentkezők közül mindenkinek 3 

lehetősége lesz próba dobást dobni, ezt követően lesz 3 értékelt dobás. 

 

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

 

A bizottság nevében várjuk szeretettel az egyesületek nevező ifjúsági 

horgászait. Kérés vagy kérdés kapcsán forduljanak hozzánk bizalommal. 

Kérjük a tisztelt tagegyesületeket, hogy szervezzék és támogassák az ifjúsági 

horgászok indulását a viadalon, a szövetség támogatását minden tagegyesület 

felé fenntartja. Az Ifjúsági és Versenybizottság minden szakágban és minden 

szinten támogatni fogja a gyermek és ifjúsági horgászokat, de ehhez a 

tagegyesületek segítségére is szükség van. Az egyesületek feladata az, hogy 

a tagság utánpótlás rétegét számontartsa, igényeiket felmérje és amennyiben 

fejlődésük érdekében szükséges, olyan rendezvényeken ismertessék meg 

07:00 - 07:30 GYÜLEKEZŐ, REGISZTRÁCIÓ 

07:30 - 08:00 MEGNYITÓ, SZABÁLYSIMERTETÉS, SORSOLÁS 

08:00 - 09:50 RAJTHELYEK ELFOGLALÁSA, FELKÉSZÜLÉS 

09:50 - 10:00 ETETÉS 

10:00 - 13:00 VERSENY 

13:00 - 13:30 MÉRLEGELÉS 

13:30 - 14:30  CÉLBADOBÓ VERSENY 

14:30 - 15:00   EBÉD 

15:00 EREDMÉNYHIRDETÉS                                                                      
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őket, mint a 2022-as Horgászviadal, melynek jelmondata: „Üres kézzel nem 

indulsz haza”! 

 

 

VII. MOHOSZ Országos Ifjúsági Horgásztábor Kvalifikáció 

 

Amennyiben MOHOSZ 2022.-ban is megrendezi az Országos Ifjúsági 

Horgásztábort, melyre kiírásuk szerint azokat a 14 és 18 életkor közötti horgászokat 

várják, akkor akik a megyei szövetségek által rendezett Horgászviadalon a legjobban 

szerepelnek. Így a HEBOSZ Ifjúsági Horgászviadalának 14-18 kategóriájában 1-3. helyezett 

versenyzői térítésmentesen részt vehetnek az országos táborban. Amennyiben a dobogós 

versenyző valamely személyes oknál fogva nem tud részt venni a táborban (nyaralás stb.), 

úgy az eredménylistában az őt követőt illeti meg a lehetőség 

 

SIKERES FELKÉSZÜLÉST, EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 

HEBOSZ   IFJÚSÁGI – ÉS VERSENYSPORT BIZOTTSÁG 

 

Miskolc, 2022. 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: hebosz@hebosz.hu 

  

 


