FELHÍVÁS!
A Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetség Tisza 440 és 477 fkm szakaszán fogott
halakra vonatkozóan REKORD LISTÁT kíván működtetni.
A fogások hitelesítésének szabályai
•
•
•

érvényes, állami jegy és területi horgászengedély,
az országos és helyi horgászrend maradéktalan betartásával kifogott hal,
feltétel, hogy a címért induló horgász hozzájáruljon ahhoz, hogy róla és halfogás
körülményeiről a médiában és az elektronikus felületeken hír jelenjen meg,

Értékelésre kerülő halak
•

Ponty, harcsa, csuka, süllő, balin, amur

A bejelentések alsó határai
Ponty 18 kg, harcsa 20 kg, csuka 0,90 m, süllő 0,80 cm, amur 15 kg, balin 0,60 cm
Egyéb halak esetében a kivételesen nagy példányok bejelentését is szívesen fogadjuk.
Bejelentés szabályai
•

•

A horgásznak teljes körűen gondoskodni kell a hal épségéről annak hitelesítéséig. (A
halat megfelelő méretű, anyagú haltartóban kell tárolni, kantározni tilos, kivéve:
csuka, harcsa, süllő), ellenkező esetben a halat vissza kell engedni.
A horgász a kifogást követően telefonon szóban vagy sms-ben értesítést küld a
HEBOSZ kijelölt hitelesítő részére az alábbi telefonszámok valamelyikére:
halőrök: 30/303-4165, 30/412-3713, vagy a 30/309-9011, 30/313-6533

•

Ha az értesítés elmarad, a rekordhalat nem lehet megtartani a hitelesítésig sem!

A hitelesítés, dokumentálás szabályai
•

•
•
•
•

Hitelesítést két fő végzi, akik közül egy főnek a HEBOSZ alkalmazottjának kell lennie
(Szövetség vezető tisztségviselői, vagy hivatásos halőrei). A hitelesítésen a halat fogó
horgásznak jelen kell lennie.
A hitelesítésnek a bejelentést követően 1 órán belül meg kell történnie, kivéve az
éjszakai fogás, amely esetében a hitelesítési határidő a fogást követő maximum 10 óra.
A hitelesítés az erre a célra elkészített kétpéldányos formanyomtatványon történik.
Egyik példány a horgásznál, a másik pedig a HEBOSZ képviselőjénél marad.
Az igazolólap kitöltésén kívül fényképkészítés is kötelező a hal mindkét oldaláról,
illetve a visszaengedésről is.
Ezen dokumentumok a szövetségnél archiválásra, majd web és facebook oldalon
nyilvános bemutatásra kerülnek.

Jutalmazás
Halfajonként legnagyobb halat fogók részére a rekord listás halat elismerő oklevelet és
ajándéktárgyat adunk át.
Halfajonként legnagyobb halakat kifogó horgászok közül sorsolással választjuk ki azt a
horgászt, aki ajándékba a következő évre szóló éves horgászengedély kap.
Nem jutalmazunk – a határozat jogerőre emelkedésétől számítva – három évig olyan horgászt,
akit az illetékes hatóság halvédelmi bírsággal szankcionált, vagy a Rakaca víztározóra szóló
területi jegy váltásától eltiltottak.
A területi jegy nem átruházható.
A jutalom területi jegy átvételének határideje február 28. napja, mely határidő jogvesztő.
•

Témák:
Információk

•

Rekordlista

•

Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége

