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A verseny helyszíne:  
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I. NEMZETEK KONYHÁJA FŐZŐVERSENY 

Évek óta sikeresen megrendezzük a már-már szinte hagyománnyá vált Balatoni Feeder Kupát. Az 
elmúlt időszakban többször felvetődött a versenyzők és a csapatok részéről, hogy akár egy baráti 
főzőversenyt is rendezhetnénk. A világ minden pontján élő horgászok a horgászaton túl főzni és …. 
tudnak a legjobban. Ezért a versenyzőtársak és barátaink nyomásának engedve a verseny előtt 
megrendezésre kerül az I. Nemzetek Konyhája Főzőverseny, amelyen mindenki kötetlenül és 
díjmentesen indulhat. A verseny az üdülő területén pénteken reggel 8 órától délelőtt 12 óráig tart ( 
technikai infót kérj a rendezőségtől ). Az eredményhirdetés 13 órától fog kezdődni, a zsűri 
személyében pedig Széll Tamás stand, stand25 bisztró séfét és tulajdonosát,horgásznagykövetet 
ismerhetjük meg. 
 
Versenyprogram:  
                       2019.05.10.       Főzőverseny megnyitó 7 45 
                                                 Verseny : 8 00-12 00 
                                                  Kóstolás, eredményhirdetés: 13 00-tól 
 
 

V. NEMZETKÖZI HETHLAND BALATONI 
FEEDER KUPA 

 
A hagyománnyá vált Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupának ötödik alkalommal ad           
helyet a déli part csodálatos gyöngyszeme, a leghosszabb szabad strandja Zamárdiban.           
Technikai bázisunk a Zamárdi - Hethland Üdülő évről évre gondoskodik versenyünk           
ellátásáról és zavartalan működéséről. 
 
A verseny időpontja: 2019. május 10-12. 
 
A versenyben maximum 114 fő vehet részt, ezért csak az első 114 nevezést tudjuk elfogadni! 
Idén is gondoltunk a gyermekekre, szombati versenynapon előzetes nevezést követően          
megrendezzük 15 fő részvételével az ingyenes horgászversenyt. 
 
Röviden a versenyről: 
A versenyzőket 6 szektorra osztjuk (azaz 19 fő). Értékelés szektoronként történik. Minden            
forduló után szektoronként hirdetünk helyezetteket. 



Szabályok: 1 db feeder bot, 1 db horog, a módszer szabadon választható. Etető anyag :12               
liter, élőcsali 2,5 l (szúnyog kizárva).Előke és horog méret szabadon választható, methood            
módszer is engedélyezett. A bajnoki címhez a 2 fordulóban elért összesített eredmény számít. 
Szabályok ( gyermekek ): 1 db úszós spic bot, 1 horog. 
Felszerelést, etetőanyagot, csalit minden kedves gyermeknek biztosítunk. 
 
 
A résztvevőknek rendelkeznie kell érvényes állami jeggyel, külföldi versenyzők részére 
turista jegy váltható.  
További információ a részletes szabályzatról: 
www.hethlandfish.hu 
www.zamardi.hethland.hu/feeder 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyprogram: 
 
2019.05.10.  

Szállás elfoglalása 14 00 –tól 
                        Regisztráció: 16 00 – 18 00 – ig  Hethland üdülő belső teraszán 

Edzés lehetőség egész nap 
 

 
2019.05.11. Gyülekező, sorsolás: 600 – 700 

Felkészülés: 700 - 900 
Verseny: 900 – 1400 
Mérlegelés: 1400 - 1500 

Ebéd  : 1500    - tól 
Gyermekverseny: 
                        Verseny: 10 00 – 12 00 

 
 
2019.05.12. Sorsolás: 615 – 700 

Felkészülés: 700 - 900 
Verseny: 900  - 1400 
Mérlegelés: 1400 - 1500 
Ebéd, szektordíjazás és díjkiosztó: 1500    - tól 
 

 

http://www.hethlandfish.hu/
http://www.zamardi.hethland.hu/feeder


Nevezési díj, amely tartalmazza a 3 napos horgászengedélyt és a 
versenykiírásban feltüntetett svédasztalos ebédet. 
Nevezési díj / fő / : 20 000 Ft , melyet az alábbi bankszámlaszámra kérünk utalni: 
Hethland Kft 
OTP Bank NyRT 
Bankszámla száma: 11735177-20000095 
A közleményre a következő szöveg kerüljön: 
Feeder2019+  versenyzői név feltüntetése 
 
 

 
 
Szállás és ellátás: 
a rendezvény helyszínére foglalható korlátozott létszámban. 
Kapcsolat: 
Hethland Kft. 
Tel.: + 36 30 732 95 63  
http://zamardi.foglalas.hethland.hu/ 
 
Tóth-Kovács Flóra 
Tel.: +36 30 292 76 54  
feeder@hethland.hu 
 
 

IGÉNY ESETÉN  TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓKAT MINDEN ÉRDEKLŐDŐ 

SZÁMÁRA EMAIL-BEN KÜLDÜNK! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zamardi.foglalas.hethland.hu/
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