
Az Újpest Önkormányzata által 2017-ben meghirdetett 
horgászverseny kiírása 
 
A csömöri horgásztavon 2017. május 6-án, szombaton megtartandó horgászversenyen az 
alább felsorolt versenyszabályokat kell alkalmazni: 
 

1. A verseny időbeni lefolyása1 
 

0600: Gyülekező, megnyitó, sorsolás 
0630: Horgászhelyek elfoglalása 
0650: Etetés megkezdése 
0700: A verseny kezdete 
1300: A verseny befejezése, mérlegelés megkezdése 
1400: Eredményhirdetés, a verseny bezárása 
 

2. Versenyszabályok 
 
A horgászversenyt a tó egész területén rendezik meg. A csapatok csak a szervezők által 
táblákkal vagy egyéb módon megjelölt, sorsolással kiválasztott szektorban horgászhatnak. A 
jelölt területen kívül tilos a horgászat és az etetés. Amennyiben fárasztás közben a 
megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, 
hogy a többi csapatot a legkevésbé zavarja a horgászatban. 
 
Egy csapat 2 fő horgászból és horgászonként 1-1 fő segítőből állhat. (Azaz összesen 4 fő.) 
 
A verseny során minden egyéni, illetve csapatversenyző egy bottal, úszós vagy fenekező 
módszerrel horgászhat. Botonként legfeljebb két (2db) egyágú horog használható. 
 
A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan használt 
botokon kívül a bottartó állványon más bot nem lehet. 
 
A hal kiemeléséhez – annak méretétől függetlenül – merítőszákot kell használni. A fogott 
halat a mérlegelésig haltartó szákban kell tárolni, és életben kell tartani. 5 kg-os egyedsúlyt 
meghaladó hal fogása esetén a halat azonnal mérlegeltetni kell, és a mérlegelés után a halat 
haladéktalanul vissza kell engedni. 
 
A segítő a horgászbot előkészítésében, a csalizásban, illetve a szákolásban segédkezhet. Tilos 
a segítőnek az etetést elvégezni, abban segíteni, illetve a felcsalizott készséget bedobni. Egyéb 
külső segítséget igénybe venni nem szabad. 
 
A halak mérlegelése után minden versenyző a méretkorlátozással védett halfajokból 2 db 
nemes halat, illetve 3 kg egyéb halat megtarthat. 
 
A fenti szabályokban foglaltakon kívül bármely egyéb horgászati szabálysértés a versenyből 
történő kizárással jár. 
 
A szervező(k) jogosult(ak) a jelenleg hatályos horgászati, illetve természetvédelmi 
jogszabályok előírásaiba nem ütköző egyéb versenyszabályok kiírására is. 

                                                 
1 Az időpontok tájékoztató jellegűek. A tényleges időpontokat a szervező határozza meg. 



 
A szervezők a verseny ideje alatt történt esetleges balesetekért, anyagi károkért felelősséget 
nem vállalnak! 
 
A verseny fővédnöke: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere. 
 

3. Nevezés 
 
Nevezni és a versenyen részt venni csak és kizárólag érvényes horgászengedély, illetve 
állami turista horgászjegy birtokában lehetséges. Csapatok esetén legalább az egyik főnek 
kell engedéllyel rendelkeznie. A helyszínen minden horgász köteles magánál tartania a 
személyi igazolványát és lakcímkártyáját. 
 
A nevezni kívánt csapatok horgász tagjai részére a nevezési díj 3000 Ft/fő, amelyet a nevezési 
lap kitöltését követően, a versenyt megelőzően szükséges befizetni.  
(A horgászokat barátok, családtagok korlátlan létszámban elkísérhetik.) 
Helyet korlátozott számban tudunk biztosítani (maximum 100 fő részére.) 
 
A befizetés helye: Újpest Önkormányzata (városháza), 1041 Bp., István út 14., I. emelet 50., 
főpénztár 
Befizetési időpontok: hétfőn 14–17, szerdán 10–13 és 14–16, pénteken 9–12 óra között. 
Jelentkezési határidő: 2017. április 28. (péntek). 
Kérjük, a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást a verseny napján hozzák magukkal. 
A nevezési díj megfizetését követően a szervező biztosítja a versenyen való részvételt a fenti 
feltételek mellett, valamint a verseny lefújását követően zárásig további ingyenes horgászatot. 
 

4. Főzőverseny 
A horgászat mellett lehetőség nyílik a csapatok kísérői számára főzőtudományuk 
csillogtatására is, mert babgulyás-főzőversenyt hirdetünk. 
A szervezők minden jelentkező csapatnak (legalább 2 fő horgász) biztosítanak: 

 0,5 kg hagymát, 
 25 dkg zsírt, 
 2 kg sertéshúst 
 2 db sárgarépát 
 1 kis fej zellert 
 2 db fehérrépát 
 1 kg babot 

   illetve tüzelőt és főzőhelyet. 
. 
Bográcsot, fűszereket és az egyéb belevalókat a csapatoknak maguknak kell hozniuk.  
A főzésben a kísérők is részt vehetnek. A kóstolás, értékelés időpontja: 12 óra. 
 


