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Kedves Barátaink, Versenytársaink!  

Épphogy újra indult a szezon, és máris itt a várva várt horgászversenyünk, amelyre mi is 

legalább annyira lelkesen készülünk, mint Ti. Idén is egy, a korábbiakhoz hasonló, eredményes 

és legalább annyira vidám megmérettetésnek nézünk elébe, de ehhez persze Ti is kelletek, a jól 

megszokott lelkesedésetekkel és együttműködésetekkel együtt.   

Ahhoz, hogy minden gördülékenyen és simán menjen, néhány technikai mozzanatra is 

felhívnánk a figyelmeteket, és így tényleg csak a felhőtlen kikapcsolódásé lesz a szóban forgó 

5 nap. A nyitónapon sorra kerülő technikai értekezleten és a csütörtökre tervezett regisztráción 

való részvétel mindenki számára kötelező. Ami viszont 2023-as újdonság, hogy a programba 

beiktattunk egy május 5-i (pénteki) edzésnapot, amelyen ugyancsak valamennyi résztvevő 

megjelenésére számítunk.   

Kérünk benneteket, hogy nevezés során ne feledkezzetek meg az olyan fontos paraméterek 

megadásáról, mint a telefonszámotok, az e-mail címetek, a horgászkártyátok száma, valamint 

arról, hogy rendelkeztek-e balatoni területi jeggyel.  

Mindez azért szükséges, hogy a megfelelő engedélyeket biztosítani tudjuk Nektek, és mindenkit 

időben értesíthessünk minden apró információról, legyen az a regisztrációra való emlékeztető 

vagy a verseny kezdete.  

Kérjük, amennyiben lehetőségetek van, a csütörtök délutáni regisztrációt vegyétek igénybe. 

A VIII. Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupa horgászverseny keretében ismételten 

különös figyelmet fordítunk a halak védelmére! Ezért a Balatoni Halgazdálkodási 

Nonprofit Zrt-vel közösen az alábbi technikai szabályokat kérjük betartani!  

A verseny ideje alatt szigorúan tilos az alábbi halakat megtartani, szákban elhelyezni: 

 

SÜLLŐ 

KŐSÜLLŐ 

GARDA 

 

Ezen halakat a merítőszákkal történő kifogás után azonnal kíméletesen vissza kell 

helyezni a vízbe! 

Szigorúan tilos ezeket a halakat a haltartóba helyezni, tárolni! 



 

 

A szabályok megszegése szankciókat von maga után! Szákban tartott védett hal észlelése 

esetén első alkalommal figyelmeztetjük a versenyzőt, második alkalommal kizárjuk a 

versenyből – a napot végig horgászhatja, de 23 ponttal zárjuk a napi eredményét. 

 

Jó, ha tudod:  

2023-ban is a versenyszabályzat tartalmazza a „kötelező” edzésnapot, ezt május 5-én pénteken 

tartjuk 8:00-15:00-ig. A helyeket online sorsolással töltsjük fel és 7:00-7:15 között elérhetőek 

lesznek. A csütörtöki regisztráción átvett behajtási engedéllyel a szabályok betartása mellett 

minimum 3 órát horgászhattok. Amennyiben akadályoztatva vagytok, kérjük baráttal, 

sporttárssal oldjátok meg az adott hely horgászatát. Figyelem, az edzésnapon haltartó szák 

használata tilos! A kifogott halat azonnal kíméletesen vissza kell helyezni. 

Indoklás: A Balaton Európa legnagyobb állóvize. Tavasszal a felmelegedő vízben nehéz 

koncentrálni a halakat, ezért a jobb fogási eredmény eléréséért a TI kérésetekre továbbra is 

fenntartjuk a kötelező edzésnapot, hogy fel tudjatok etetni. 

- Süllő, kősüllő, garda kizárva! 

- Nagyobb méretű ponty esetén (2 kg-tól) az azonnali mérlegelés után kötelező a hal 

azonnali visszaengedése a vízbe! 

- A halakkal való kíméletes bánásmód kötelező! 

- Minimum 3,5 méteres, sűrű szövésű versenyszák használata kötelező. 

Mint tapasztalhattátok, a balatoni pálya „szákgyilkospálya”, ezért a halak védelme 

érdekében szigorúan minimum 3,5 méteres szákban lehet a halat gyűjteni. A szákot 

minden esetben kötelező rögzíteni, erre 2 megoldást javaslunk: a szák alján található 

külső fülekhez rögzített külső nehezékkel vagy a versenyzés megkezdése előtt 2,5-3 

méterre a vízbe leütött karóhoz rögzítve. Mint tudjátok, már a legenyhébb hullámzás 

is a kövekre tolhatja a haltartót, amely a halak sérüléséhez vezethet. A szákban 

mindenféle súly, nehezék elhelyezése szigorúan tilos! 

A fogott halakat a versenyző köteles a szákban tartani a mérlegelők megérkezéséig. 

A szákot csak a mérlegelők erre való felszólítását követően emelheti ki a vízből. 

Ezen szabályok megszegése szankciókat von maga után! 

 

- Etetőanyag: 12 liter/forduló, melyből a száraz etetőanyag legfeljebb 5 kg lehet 

- Élőcsali használata: 2,5 l/forduló 

- Szúnyog kizárva! 

- Etetés szigorúan horgászbottal, etetőkosárral, horog nélkül lehetséges! 

- Előke és horogméret szabadon választható 

- Method módszer engedélyezett 

- 1 db feeder bot 

- 1 db horog 



 

 

- Minimum 15 méter dobótávolság (keszegek ívása esetén) 

 

A verseny megkezdése előtt 10 perccel, vagyis 8.50-9.00 óráig lehet etetni. Ez szigorúan csak 

etetőkosárral történhet, mindenféle egyéb segédeszköz, mint például csúzli, rakéta, spomb 

használata nem engedélyezett! 

A felkészülési idő alatt az etetőanyag és az élő anyag mennyiségét a szektorbírók ellenőrzik.       

Kérünk minden versenytársunkat, hogy saját szektorán belül hozza partra a halat annak 

érdekében, hogy a mellette lévő horgásztársát ne zavarja. Ellenkező esetben a partra hozott hal 

nem értékelhető. Kérünk minden versenyzőt, ezt kezelje baráti és sportszerű módon! 

A halak védelmén túl is szeretnénk példát mutatni azzal, hogy a verseny területét tisztán és 

rendezetten kezeljük, beleértve a behajtási engedélyek használatát, szemetelést (a szemetes 

horgászhely figyelmeztetést von maga után). A partszakaszokon rendelkezésre állnak mosdók 

is, kérjük ezeket használjátok. 

 


