
VI. NEMZETKÖZI HETHLAND BALATONI FEEDER KUPA
2021. május 7-9.

A verseny helyszíne: 
VSz  Üdülő
Zamárdi 8621, Kiss Ernő u. 3.
szélesség:   46°53’ 09.7” N   
hosszúság: 17°56’ 54.5” E

II.  NEMZETEK KONYHÁJA FŐZŐVERSENY
Mint ahogyan az elmúlt években már megszokhattátok, magát a Nemzetközi Hethland 
Balatoni Feeder Kupa horgászversenyt a horgászat fontossága mellett a barátság és a 
család jegyében rendeztük meg a Nemzetek Konyhája főzőversennyel egybekötve. 
Tekintettel a kialakult járványhelyzetre és arra, hogy nekünk a legfontosabb a család és a 
sporttársak védelme, biztonsága, sajnos a főzőversenyt el kellett halasztanunk.

VI. NEMZETKÖZI HETHLAND BALATONI FEEDER KUPA
A hagyománnyá vált Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupának hatodik alkalommal 
ad helyet a déli part csodálatos gyöngyszeme, a leghosszabb szabad strandja Zamárdib-
an. Technikai bázisunk a Zamárdi - Hethland Üdülő évről évre gondoskodik versenyünk 
ellátásáról és zavartalan működéséről. Ezen felül 2021-ben kiemelt figyelmet szentelünk a 
higiéniai előírásoknak, a maszk használatának, a több helyen is kihelyezett kézfertőtlenítő 
pontok igénybevételének biztosítására, betartatására.

A verseny időpontja: 2021. május 7-9.

A versenyen maximum 138 fő vehet részt és minden versenyzőt maximum 1 fő 
kísérhet!

Röviden a versenyről:
• A versenyzőket 6 szektorra osztjuk, azaz maximum 23 fő/szektor. 
• 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.



A résztvevőknek rendelkeznie kell érvényes állami jeggyel, versenyzői kártyával, külföldi 
versenyzők részére turista jegy váltható. 

Fontos: a verseny időpontjában az aktuálisan hatályos kormányrendelet és MOHOSZ 
szabályzat az irányadó. Kérjük minden kedves résztvevőtől ezen szabályozások elfog-
adását és figyelembevételét!

További információ a részletes szabályzatról:
www.hethlandfish.hu

Versenyprogram
2021.05.07.  Péntek

   8:00 - 14:00 - Edzés lehetőség egész nap
   /A versenypályát behajtási engedéllyel vehetik igénybe, engedély a szervezőknél
   igényelhető/   
   14:00 - tól - Szállás elfoglalása
   14:00 - 16:00 - Regisztráció  
   14:00 - 20:00 - Egyéni horgászat
   /A versenypálya területére behajtani tilos!/
 
2021.05.08. Szombat

   6:00 - 6:45 - Reggeli
   6:45 - 7:00 - Pótregisztráció, létszámellenőrzés
   7:00 -tól - Sorsolás (a járványügyi előírásoknak megfelelően), helyek elfoglalása
   8:50 - 9:00 - Etetés
   9:00 - 9:01 - Megemlékezés
   9:01 - 14:00 - Verseny
   14:00 - 14:30 - Mérlegelés
   14:30 - 15:00 - Ebéd
   15:00 - Csapatverseny eredményhirdetés

2021.05.09. Vasárnap

   6:00 - 6:45 - Reggeli
   6:45 - 7:00 - Pótregisztráció, létszámellenőrzés
   7:00 -tól - Sorsolás (a járványügyi előírásoknak megfelelően), helyek elfoglalása
   8:50 - 9:00 - Etetés
   9:00 - 14:00 - Verseny
   14:00 - 14:30 - Mérlegelés
   14:30 - 15:00 - Ebéd
   15:00 - Eredményhirdetés, díjkiosztó

Az általunk előre nem látott okok miatt a nevezési díj összege változik, amely tartalmazza 
a 3 napos horgászengedélyt és a versenykiírásban feltüntetett bőséges Hethland ebédet. 
Köszönjük megértéseteket!



Nevezési díj / fő /: 25.000 Ft
melyet az alábbi bankszámlaszámra kérünk utalni:

Hethland Kft.
OTP Bank NyRT
Bankszámla száma: 11735177-20000095
A közleményre a következő szöveg kerüljön:
Feeder2021+ versenyzői név feltüntetése

Akik már 2019-ben vagy 2020-ban utalták a nevezési díjat, nekik a helyszínen lesz 
lehetőségük rendezni a kiegészítést.

Szállás és ellátás a rendezvény helyszínére (Zamárdi Hethland üdülő) foglalható korláto-
zott létszámban. Érdeklődni folyamatosan az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Török Éva Ágnes
Hethland Kft.
Tel: + 36 30 3733437 
torok.eva@hethland.hu  

IGÉNY ESETÉN TECHNIKAI INFORMÁCIÓKAT MINDEN 
ÉRDEKLŐDŐ SZÁMÁRA EMAIL-BEN KÜLDÜNK!


