
 

 

VII. NEMZETKÖZI HETHLAND BALATONI 

FEEDER KUPA ÉS HORGÁSZSHOW 

2022. május 4-8. 
 

 

 

 

 

 

 
Kedves Barátaink, Versenytársaink! 

 

 Lassan tavaszodik és minden horgász rendezgeti, tisztítgatja a horgászfelszerelését és kérdezik, 

hogy milyen lesz VII. Nemzetközi Balatoni Hethland Feeder kupa és Nemzetek Konyhája 

Főzőverseny és Horgászshow. Örömmel jelenthetjük be, hogy megtartjuk a versenyt. 

Visszagondolni is nehéz, hogy honnan indultunk, honnan kezdtük. 8 éve az első versenyünkön 

huszonheten majd ötvenen, végül százan  lettünk, később külföldről is érkeztek versenyzők. 

Nagyon sok barátság, és rengeteg kaland, és sok izgalmas történet született. Volt hogy el kellett 

halasztanunk a versenyt a járvány miatt és sok olyan dolog történt amely ma már történelem. 

 

 VII. Hethland Feeder horgászverseny. Igen ez a 7. A hetes szám egy különleges szám, 

vízválasztó. Ebből kifolyólag megpróbálunk több újdonságot is bevezetni.   

 

Újfent kedveskedni szeretnénk a résztvevőknek és megpróbálunk megint valami ismeretlent. 

Régóta dédelgetett álmunk hogy szervezzünk egy Horgászshow-t. Most gőzerővel szervezzük, 

hogy egy fantasztikus baráti összejövetelt, és egy szuper versenyt tudjunk rendezni, mind a 

támogatókkal mind a versenyzőkkel karöltve. Magyarország egyik legszebb helyén nemcsak 

egy baráti horgászverseny legyen, hanem egy több napos egyedülálló rendezvény.  

Tudjuk hogy minden horgász szeret és tud főzni ezért megrendezzük a II. Nemzetek Konyhája 

Főzőversenyt. 

Tehát ezen kívül hogy megtartjuk a Főzőversenyt és a Kupát ezzel az új programmal szeretnénk 

nektek kedveskedni.  

 

HETHALND HORGÁSZSHOW 

2022.május 4-8. 

 
Gondoltunk egy merészet és mi sem lenne jobb minthogy azon kívül hogy együtt versenyzünk, 

együtt horgászunk, együtt főzünk.  

Mi lenne ha még szélesebb körben meg tudnánk ismerni egymás versenyzési technikáját, 

megismernénk az újdonságokat, etetőanyagokat, eszközöket amik jól beválhatnak a Balatonon 

vagy más vizeken? Ettől az ötlettől vezérelve szeretnék 2022-ben először megrendezni 

Hethland horgászshow-t.  

• Hiszen eddig elmentünk kiállításokra megfoghattuk a botot, kézbe vehettük, éreztük milyen 

egy távdobó botot fogni, de igazából nem tudtuk kipróbálni hiszen mégiscsak egy kiállításon 

voltunk. 

 



 

 

• Milyen érzés hogy ott van egy csali, egy etetőanyag, szeretnénk összegyúrni, kipróblálni 

hogyan viselkedik a vízben, de ezt egy kiállításon nem tehettük meg. Na de a Balaton parton! 

• Milyen érzés egy woblert látni, de nem tudtuk hogy mozog a vízben. Na de Balaton parton! 

És még sorolhatnánk milyen előnyökkel jár ha a vízparton van a kiállítás. 

 

Ezért a Feeder Kupa helyszínére elhozzuk a „kiállítást”, hogy gyakorlatban is kipróbálhassuk 

milyen az ha a kezünkbe vesszük az új botot, mekkorát tudunk vele dobni, az etető anyagot ki 

tudjuk próbálni, össze tudjuk gyúrni, megnézni a halat oda tudja e húzni. Tulajdonképpen 

szeretnénk egy olyan horgászshow-t amely végre kint van a vízparton. 

 

Az esemény május 4.-én indul ezzel a versenysorozattal. Ezért a szerdai és csütörtöki napot 

arra szenteljük hogy azok a barátokat, cégeket akik eddig segítették minket, meghívjuk a 

vízpartra, hogy megmutathassák azokat a termékeiteket, újdonságaikat amelyeket a 

kiállításokon is láthattunk, és megnézhessük működés közben a Balaton parton. Erre 

vonatkozóan bemutatókkal, szakmai programokkal szeretnénk kiegészíteni a 

programsorozatot: 

• sneci fogó versennyel 

• gyermek horgászversennyel 

• egyéb halfogó versenyekkel  

• előadásokkal 

• termékbemutatókkal 

Rengeteg olyan színes programmal, amit csak a vízpart tesz lehetővé, és elindulunk egy 

olyan úton amelyen elindultunk sok-sok éve a Feeder kupával.  

 

A Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupa kis versenyként indult, mára egy rangos 

Nemzetközi versennyé nőtte ki magát, és reméljük a sikere továbbra is töretlen marad. 

Horgászshow, Főzőverseny és a Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupa a ti 

segítségetekkel a ti részvételetekkel, támogatásotokkal jöhet létre ezáltal felejthetetlen 

napokat tudjunk együtt tölteni.  

 

Várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel! 

 

 

 

II.  NEMZETEK KONYHÁJA FŐZŐVERSENY 

2022. május 6. 

 
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.  

Szakítva a hagyományokkal a köz nyomásának eleget téve 2022-ben először megrendezzük 

szerdától a hazai és külföldi gyártókkal, forgalmazókkal kiállításokat, horgászbemutatókat, 

előadásokat. Természetesen nem maradhat el a főzőverseny és a gyermek horgászverseny sem. 

A főzőverseny zsűrije Széll Úr. A versenyen 16 csapat indulhat akik között rendkívül értékes 

nyereményeket sorsolunk ki.  

 

 



 

 

VII. NEMZETKÖZI HETHLAND BALATONI 

FEEDER KUPA 

2022. május 6-8. 
 

A hagyománnyá vált Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupának hetedik 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. Ezen felül 2022-ben kiemelt figyelmet szentelünk a higiéniai 

előírásoknak  

 

A verseny időpontja: 2022. május 6-8. 
 

A versenyen maximum 138 fő vehet részt. 

 

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. 

 

Figyelem Kedves Barátaink, Versenytársaink! 

 

A versenyt megelőző (május 7-8.) május 6. napon kötelező edzésnapot tartunk.  

Mit is jelent ez? 

 Európa legnagyobb állóvize a Balaton ez a víz ahol egy horgász megmutathatja hogy milyen 

fából is faragták, élővíz, az időjárás stb. 

Azt gondoljuk hogy a sport értéke rendkívül magas. Többen javasolták, hogy legyen kötelező 

az edzésnap. Azért hogy fel tudjuk etetni a pályát a másnapi jobb halfogás érdekében, ezáltal 

mindenki ugyan olyan feltételekkel tudjon indulni, ezért kérünk mindenkit, hogy pénteken 8:00 

órától késő délutánig eddzetek. A pálya teljes területén az előző napi regisztrációkor átvett 

(vagy péntek reggel) behajtási engedélyekkel horgászhattok minimum 3 órát. Május 6-án 

reggeli 8:00 kisorsolással foglalhatjátok el helyeiteket. Amennyiben akadályoztatva vagytok 

kérjük az edzést, baráttal, sporttárssal oldjátok meg. Köszönjük! 

 

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 

elfogadását és figyelembevételét! 

 

A honlapon, e-mailben és  helyszínen folyamatosan tájékoztatunk benneteket. 

 

 

 

 

Versenyprogram: 

  



 

 

 2021.05.04.  Szerda 

   Horgászshow, előadások bemutatók 

 

 2022.05.05. Csütörtök 

Horgászshow, előadások bemutatók 

                       15:00–17:00 óráig Regisztráció 

  Behajtási engedélyek átvétele 

 

2022.05.06.  Péntek 

7:00-7:45 Reggeli 

  7:55-8:00 Online sorsolás (edzésre) 

8:00 edzés helyek elfoglalása 

8:00-13:00 II. Nemzetek Konyhája Főzőverseny, zsűrizés, 

eredményhirdetés 

8:00-15:00 edzés (behajtási engedélyek a szabályok betartásával 

felhasználható) 

  

2022.05.07. Szombat 

5:30-6:45 Reggeli 

6:00-7:00 Gyülekező, sorsolás, technikai megbeszélés (az aktuális 

járványügyi előírásoknak megfelelően) 

  7:00-9:00 Felkészülés 

  8:50-9:00 Etetés 

9:00-14:00 Verseny 

14:00-15:00 Mérlegelés 

  15:00 Közös ebéd 

 

2022.05.08. Vasárnap 

5:30-6:45 Reggeli 

6:00-7:00 Gyülekező, sorsolás, technikai megbeszélés (az aktuális 

járványügyi előírásoknak megfelelően) 

  7:00-9:00 Felkészülés 

  8:50-9:00 Etetés 

9:00-14:00 Verseny 

14:00-15:00 Mérlegelés 

15:00 Ebéd, szektordíjazás és díjkiosztó 

Megkérünk minden résztvevőt mivel ez egy baráti verseny tiszteljük azzal a társainkat, 

támogatóinkat, szervezőket, hogy résztveszünk a díjátadó ünnepségen ezzel is osztozva mások 

örömében, és jelenlétünkkel emeljük az átadó fényét, hiszen minden versenyző ajándékban 

részesül. 

 
Nevezési díj / fő /: 30.000 Ft , melyet az alábbi bankszámlaszámra kérünk utalni: 

 

Hethland Kft. 

OTP Bank NyRT 



 

 

Bankszámla száma: 11735177-20000095 

A közleményre a következő szöveg kerüljön: 

Feeder2022+ versenyzői név feltüntetése 

 

 

 

 

 

 

Szállás és ellátása rendezvény helyszínére (Zamárdi Hethland üdülő) foglalható 

korlátozott létszámban. Érdeklődni folyamatosan az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 

 

Zakar Janka      Kovács Flóra 

Rendezvényszervező      Rendezvény igazgató 

Hethland Kft.      Hethland Kft. 

Tel: + 36 30 3733437     Tel: + 36 30 2083982 

zakar.janka@hethland.hu    kovacs.flora@hethland.hu 

 
 

 

IGÉNY ESETÉN TECHNIKAI 

INFORMÁCIÓKAT MINDEN ÉRDEKLŐDŐ 

SZÁMÁRA EMAIL-BEN KÜLDÜNK! 
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