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Valamennyi HEBOSZ tagegyesület részére 
Székhelyükön 
 

Tisztelt Tagegyesületek! 

A HORGÁSZ EGYESÜLETEK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZÖVETSÉGE 

meghirdeti az 60. Megyei Horgász Csapatbajnokságot (továbbiakban: MHCSB), egy 
fordulóban, amelyre szeretettel várja a HEBOSZ családba tartozó tagegyesületek csapatait.  

A verseny célja, a csapatsport népszerűsítése, a közösségi élet ápolása, a hagyományok 

megőrzése. Bár az MHCSB végén csak csapatteljesítmények kerülnek értékelésre, az egyéni 
szereplések sem elhanyagolhatók. A HEBOSZ - Ifjúsági és Versenysport Bizottság a 
következők alapján írj a ki a bajnokságot: 

I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK www.hebosz.hu/mhcsb 

 

Dátum: 2023. június 25. vasárnap 
Helyszín: Rakaca-víztározó  

völgyzáró-gát 

Bajnokság típusa: Csapatbajnokság Díjazottak: 1-3 helyezett csapat 

Szabályzat: Országos Szabályzat 
Technikai megkötés: úszós (spicc, 
match, rakós) 

Csapat kiállítás: 4 fő felnőtt (18.<) + 1 fő U18 + 1 fő csapatvezető + 1 fő edző 

Sorsolás: Sorsolási ráccsal 

Edzésnapok: 2023.június.17 - június. 24. Kötelező edzés: 2023. június 24. 

 

FIGYELEM! AZ EDZÉSNAPOK ALATT HALTARTÓT HASZNÁLNI, HALAT ELRAKNI 

TILOS!!!   

A versenypálya egyenletes feletetésének céljából a versenybizottság a nevezési határidő 

lejárata után a kötelező edzésnapra kisorsolja a nevezett csapatok együttes rajthelyeit 
(boxokat). A csapatoknak kötelességük a kötelező edzésen ezeken a helyeken (boxok-

ban) horgászni és gondoskodni a boxon belüli rajthelyek egységes feletetéséről.  

Aki a kötelező edzésen nem tud részt venni, kérjük, jelezze a bizottság felé! 

 

A kötelező edzésen való részvétel a benevezett csapatok versenyzőinek 
díjmentes, a többi edzésnapra sportjegy igényelhető! 

 

 

 

HORGÁSZ EGYESÜLETEK 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 

MEGYEI SZÖVETSÉGE 

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

Ifjúsági - és Versenysport 

 Bizottság 
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II. NEVEZÉS FELTÉTELE, NEVEZÉSI DÍJ

 

Nevezési díj: 30 000 Ft/csapat         Nevezés és díj beérkezés hat.: 2023. június 16. 

Nevezés módja: email  Email: hebosz@hebosz.hu Cím: Miskolc, Mikszáth K. u. 2. 

A nevezéskor kérjük e-mailben megadni: a csapat nevét, elérhetőségét (email cím, 
telefonszám) illetve a csapattagok neveit (csapatvezető, versenyző 1., versenyző 2., 

versenyző 3., versenyző 4., U18 versenyző, edző (opcionális), valamint a bajnokság nevét: 
HEBOSZ-MHCSB 

 

 

II/1. A nevezés feltételei:  

1. 2023.évi Állami horgászjegy. 

2. HEBOSZ családba tartozó tagegyesületi tagság (kettős tagsággal más megyéből 
is lehet nevezni!). 

3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állandó lakcímmel kell rendelkeznie a csapat 

versenyzőinek 
4. Nevezési szándék, e-mailben, határidőn belüli megküldése. 

5. Nevezési díj határidőn belüli megküldése. 
6. Életkor, a korcsoportoknak megfelelően: 

U18 korcsoport: akik a versenyt megelőző év dec. 31-ig nem töltik be a 18. 

életévüket, fiú és lány egyaránt 
Felnőtt Korcsoport: 18 <életév, koedukált, tehát nő és férfi is egyaránt. 

7. 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: dévérkeszeg, bodorka, küsz, kárász, ponty,  

 
 

Nevezési díj befizetése  

Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége 

30000 Ft/csapat | OTP Bank 

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

A nevezés befizetését igazoló szelvényt a versenyen kérjük bemutatni! 
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III/3. Használható bot hosszak: a versenyen finomszerelékes úszós technikák 

alkalmazhatóak: 

 
U18 korcsoport: 11,50 m  
Felnőtt korcsoport: 13,00 m  

III/4. Etetőanyag és csali: A versenyen csak olyan etetőanyag használható, amely 

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

[U18] 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, 0,5 l giliszta lehet, a 
tűzőszúnyogot (1dl) a lehetőségek szerint a FIPS-ed által hitelesített mérőedényben vagy 
hagyományos 1/8-os limitedényben kérjük bemutatni az ellenőrzés folyamán.   

[Felnőtt] A versenyen fejenként maximum 20 liter csalogatóanyag (etetőanyag, föld, 

adalékok, aromák, magvak) használható, bekevert, áttört állapotban. Csali maximum 2,5 
liter lehet, melyből maximum 0.5 liter etető szúnyoglárva, 0,5 l giliszta lehet, a 

tűzőszúnyogot (1dl) lehetőségek szerint a FIPS-ed által hitelesített mérőedényben vagy 

hagyományos 1/8-os limitedényben kérjük bemutatni az ellenőrzés folyamán.  

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. 

 

IV. VERSENYPÁLYA FELOSZTÁSA

 

VÍZFELÜLET 

U18 
Versenyidő. 3 óra 

A. szektor 
létszám = 

csapatszám 

B. szektor 
létszám = 

csapatszám 

C. szektor 
létszám = 

csapatszám 

D. szektor 
létszám = 

csapatszám 

MAKADÁM ÚT (GÁTKORONA) 

GÁT MENTETT OLDALI RÉZSŰ 

 

A versenypálya egyetlen megszakítása a völgyzáró gát zsilipháza. Ezt a szervezők a 
részvételi létszám függvényében igyekeznek két szektor határának kijelölni. A rajthelyek a 

szektorokon belül dobásiránynak megfelelően balról-jobbra kerülnek kiosztásra, baloldalon 
az 1-es számú rajthellyel.  
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V. VERSENYNAP IDŐBEOSZTÁS FELNŐTT 

 

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 - 14:00 VERSENY 

14:00 - 14:45 MÉRLEGELÉS, EBÉD 

15:00 -  EREDMÉNYHIRDETÉS  

 

VERSENYNAP IDŐBEOSZTÁS U18

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AZ EBÉDET MINDEN VERSENYZŐ KICSOMAGOLT FORMÁBAN KAPJA 

MEG, NEM RENDELÜNK LÉTSZÁMON FELÜL! KÉRJÜK AZ ESETLEGES 

PLUSZ IGÉNYEKET ELŐRE JELEZNI, MELYNEK TÉRÍTÉSI KÖLTSÉGE 

3000 Ft!!! 

 

 

VI. SORSOLÁS, MEGNYITÓ

 

A megnyitóra, a versenyzők fogadására és az eredményhirdetésre a víztározó 

gátja mögötti gátőrház udvarán 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.  

 

 

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 - 13:00 VERSENY 

13:00 - 13:30 MÉRLEGELÉS, EBÉD 

15:00 -  EREDMÉNYHIRDETÉS 
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VI. 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 

 

Miskolc, 2023. Február 01. 

 

     Tisztelettel: 

Ifjúsági és Versenysport Bizottság 

 

Kapják: 1. HEBOSZ Irattár  

2. Tagegyesületek /email/ 

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

 

 
HORGÁSZ EGYESÜLETEK 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 

MEGYEI SZÖVETSÉGE 

 


