Feeder Maraton 2017
Időpontok:
2017.05.20-21
2017.07.15-16
2017.09.09-10
A verseny időtartama: 32 óra Páros (2 fő és 4 bot)
Nevezés a versenyre: 35.000Ft / Csapat (18 csapat)
Gyülekező: Szombat 05:30 óra
Sorsolás: Szombat 06:00 óra
A verseny kezdete: Szombat 08:00 óra
A verseny vége: Vasárnap 16:00 óra
Eredményhirdetés: 17:00 óra
A versenybe csak a ponty, amur és kárász számít.
A súlyhatár, 1 KILÓ
A Horgásztó saját szabályzatát kiegészíti a versenykiírás.
Díjazások: A fogás mennyisége számít.(szektoronként) A három szektor első csapata kerül fel a
dobogóra, fogási mennyiség alapján.
A következő a díjazás (szektoronként:
Maraton Csomagok 50.000Ft értékben
Szektor 1.
I.
Ereklye, 65.000Ft
II.
Ereklye
III.
Ereklye
Szektor 2.
I.
II.
III.

Ereklye, 55.000Ft
Ereklye
Ereklye

Szektor 3.
I.
Ereklye, 45.000Ft
II.
Ereklye
III.
Ereklye
A legnagyobb halat fogó versenyzőnek díja: Ereklye.
A Legnagyobb átlagsúlyt fogó csapatnak a díja: Ereklye. (minimum 10db hal)
A nyeremények adózásáról a nyertesek gondoskodnak. A MEGHÍRDETETT NYEREMÉNYEK,
CSAK MAXIMUM LÉTSZÁM ESETÉN ERTENDŐEK. A kiírás letölthető, amelyet aláírva kérünk
vissza juttatni, addig nem érvényes a nevezés.
Információ: pecamania.roadshow@gmail.com vagy + 36 20 619 3134
A regisztráció folyamatosan tart, de 2016-10-01-től lehet nevezni a kővetkező módon.
Átutalással: Kővári-Makai Erzsébet
MKB 10300002 – 10615720 - 49010019

A megjegyzésbe kérjük írni a csapat nevét és a verseny helyét. Az összeg befizetője automatikusan
elfogadja a versenyszabályokat.
LEMONDÁSI FELTÉLEK!!!
A rendezvényen való részvétel nem kötelező! A verseny szabályzatban szereplő nevezési
feltételeknek, csak úgy tud megfelelni a részvevő csapat, ha a KAUKCIÓ (helyfoglaló pénz) összegét
megfizeti, teljesíti. (a verseny előtt 3 héttel) Ha valaki ezt nem teljesíti, úgy bármikor a szabályzat
megszegés miatt kiadható a helye más versenyzőnek, aki már csak a teljes részvételi díj befizetése
után indulhat a versenyeken. A rendezvényen nem megjelenés egyenértékű a megjelenés
gyakorlatával. Ha valaki a verseny előtt 14 nap után időpontban jelzi, hogy nem tud részt venni a
versenyen az a csapat értékesítheti a helyet vagy delegálhat más versenyzőket, de a részvételi
szándékát nem válthatja vissza.
Ha létszám hiány, megállapodott tóbérleti díj utólagos emelése, időjárás vagy a bérelt tó problémája
miatt elmarad egy verseny, annak részvételi jogát bármikor bármelyik versenyen 20% nagyobb
értékben érvényesítheti vagy értékesítheti. Visszaváltás, visszautalás nem lehetséges. Kérjük a
versenyzőket és a csapatok ezek tudatában jelentkezzenek a rendezvényeinkre.
Verseny szabályzata:
- Versenyzőt nem lehet cserélni, de utólag megérkezhet az előre bejelentett 2. csapattag.
- A versenyen kötelező a feeder bot.
- A helyek kiválasztás a következő módon történik: A csapatok (nevezési lista alapján) először
kihúznak egy sorszámot, ami alapján kialakul egy sorrend. A kialakult lista szerint kezdetét veszi a
helyek kihúzása. A csapatok által kihúzott sorszám a térképen szereplő hely száma.
- Azonos érdekeltségű csapatok sem egymás mellé, sem azonos szektorba nem ülhetnek.
- A Horgásztó saját szabályzatát kiegészíti a versenykiírás.
- A versenyzőknek 75 perc áll rendelkezésre a felszerelések kipakolására, felszerelésére.
- A verseny dudaszóval kezdődik és végződik.
- A csapatok csak a saját szektorukban horgászhatnak, ami bolyával lesz jelölve. A Partszélen a bojára
merőleges síkban és ugyan csak szektor szélességben.
- Csónakkal a vízen (a verseny alatt), csak a verseny főszervezője (indokolt esetben) tartózkodhat.
- A kijelölt helyeken a csapatok felelnek a tópart és halak épségéért.
- A csapatok 4 bottal horgászhatnak. Botonként egy szakállnélküli horoggal.
- A versenyen fonott FŐZSINOR és FONOT DOBÓELŐKE használata NEM engedélyezett.
- A versenyen pontymatrac, sebfertőtlenítő, nagyméretű merítőháló, Versenyszák és nagy pontyzsák
kötelező.
- Pontyzsákból legalább 8 db kötelező a csapatoknak. Ezek nem megléte kizárást eredményezhet.
- SPRO márkájú pontyzsák nem használható.
- Versenyszák is használható, de csak a kis halak számára. (4kg alatti)
- Sérült, beteg halat azonnal jelenteni kell, lemérésre kerül és beleszámít a fogásba. Elpusztult halat
nem mérlegelünk. Akinek a saját hibájából több hal elpusztul, azt a szervezők azonnali hatállyal,
kizárják és a kár megtérítését követelik!
- Mérlegelés, mindenkinek a horgászhelyén történik folyamatosan. A csapatnak egy tagot biztosítani
kell a mérlegeléshez. Feladata a hal mérlegeléshez való előkészítése. (Pontymatracra, bölcsőre való
helyezés, pontyzsák kibontása, és a mérlegelő zsákba helyezés.
- Etetni csak a verseny megkezdésétől lehet.
- Ha a szomszéd szektorból érkező horgász fárasztása során bárminemű kapcsolatba kerül a 2 szektor
horgásza, akkor az a mérvadó, hogy kinek a csalija van a hal szájában...
- Etetési MENNYISÉG: NINCS KORLÁTOZVA
- Semmilyen élő csal nem engedélyezett.
- Csalizni csak BOJLIVAL, PELETTEL és beazonosítható POP UP lehet, illetve maximum 3 szem
látható és beazonosítható kukorica vagy más takarmány lehet.
- „Fagyit” nem lehet használni!
- A csali maximális mérete 12mm !!

- Az etetőanyagnak, jól beazonosítható és biológiai szempontból is kifogástalannak kell lennie.
- A bolyán NEM túl lehet túldobni. (az 1,2,3,4,5 pályákon)
- Etetőkosár használható.
- A párosokat a verseny során többször ellenőrizhetjük.
- Saját szektoron belül csak egy marker úszót lehet használni.
- Horgászni szigorúan csak partról engedélyezett!
- A verseny vége előtt megakasztott hal még beleszámít a versenybe.
- A kívülről akasztott hal érvényes, feltéve, ha szabályosa horgászat során került horogra.
- Szabad tűz gyújtása a verseny kezdetétől a lefújásig szigorúan tilos és baleset veszélyes.
- A verseny vége után a csapatoknak legkésőbb 17 óráig el kell hagyni a helyszínt épségben, ahogy azt
találták.
- Aki a versenyt az eredményhirdetésig elhagyja, annak az eredményt nullázhatjuk.
- Vendégeket csak nappal 07:00 – 18:00 lehet fogadni.
- A versenyzőknek kötelező betartani a versenybírók és szervezők kéréseit.
- A versenyen időpontja alatt történő balesetekért a versenyzők maguk vállalnak felelősséget.
- A tó partjáért és a halak épségéért a csapatok vállalnak felelősséget!
- Bármilyen kár éri a tó tulajdonosát, akkor az adott csapatnak kötelező a kár megtérítése a tulajdonos
felé! Kár esetén azonnali kizárás!
- A versenykiírást igények szerint a szervező módosíthatja.
- A verseny szabályzat bármilyen áthágása figyelmeztetés és 50% eredménylevonást von maga után. A
2. figyelmeztetés már kizárással jár. Segítségünkre 50X optikai kamera, éjjellátó és lézeres
távolságmérő van. A Versenyzők a rendezvény folyamán készült videók és fotók nyilvános
kommunikációjához és bárminemű felhasználáshoz hozzájárulnak.
ÓVÁSI LEHETŐSÉG (2016): A hivatalos eredményhirdetés megelőző 30 percig lehetséges, vagyis itt
16:30-ig. A jelzet időpont után NEM tudunk óvás befogadni, csak abban az esetben (3napig), ha valaki
úgy ér el díjazott eredményt, ha már volt egy figyelmeztetése és levonása.
- Első figyelmeztetés: 20 % eredmény levonás.
- Második figyelmeztetés: Kizárás a versenyből.
Ha a verseny folyamán bárki szabálytalanságot talál bármelyik csapatnál, megóvhatja az eredményét.
Az óvást benyújtó csapatnak bizonyítási kényszere van a kifogásolt esettel kapcsolatban, amely fotó
vagy videó lehet. Az elbírálást a verseny szervezője végzi. Az óvás összege: 20.000Ft. Ha tényleges
szabálytalanság történik, a pénz visszajár.

A szabályzatot aláírásommal elfogadom.
Nyíregyháza. 201………..
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Szervező

