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FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELNÖKSÉGE
MISKOLC

FRSZ ORSZÁGOS SPORTHORGÁSZ VÁNDORKUPA
HORGÁSZVERSENY KIÍRÁS

Az FRSZ Országos Választmánya döntése alapján a Borsod Megyei Elnökség rendezi meg
2019. évben az FRSZ. Országos Sporthorgász Vándorkupa elnevezésű
horgászversenyt.
A verseny megrendezésére 2019. május 18-án kerül sor a Novajidrány és Vizsoly
községek között található Kacsa horgásztavon.

Általános nevezési szabályok:
-

-

A versenyre csak háromfős csapatok nevezését fogadjuk el, a csapat tagja a BM
irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos, köztisztviselői vagy
közalkalmazotti, és munkavállalói állományú tagja lehet.
rendezők által felkért szakszervezetek tagjai
A csapat tagja igazolt sporthorgász nem lehet

A verseny, tervezett rendje:
2018. május 18.
·
·
·
·
·

regisztráció
eligazítás és sorsolás
verseny időtartama
ebéd tervezett ideje:
eredményhirdetés:

07.00.-tól 07.30.-ig
07.30-tól 08.00.-ig
08.00-tól 13.00-ig
13.00-tól 14.00-ig.
14.00-tól

Nevezési díjak:
FRSZ tagok részére 2500 Ft. - nem tagok részére 3500 Ft.
A résztvevők számára meleg ebédet biztosítunk!
A versenyzők étkezési költségét a nevezési díj tartalmazza.
Kísérők étkezési igényét kérjük a nevezési lapon jelezni, melynek költsége 500 Ft/fő, ami a
helyszínen is befizethető.
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Általános versenyszabályok:
-

-

A horgászvízen három szektort (A. B. C.) alakítunk ki. A csapat tagjai különböző
szektorokban versenyeznek. A csapatkapitány által kihúzott szám adja az egyes
szektorokban a horgászhely számát. Horgászni egyetlen tetszőleges bottal lehet,
tartalékként bármennyi rendelkezésre állhat.
Tetszőleges végszereléket lehet alkalmazni, de csupán egyetlen horoggal.
Az értékelésbe minden kifogott hal beleszámít, amellyel kíméletesen kell bánni, a
mérlegelésig életben kell tartani, hogy utána vissza lehessen helyezni a vízbe.

Az értékelés szabályai:
-

-

-

-

A versenyen minden résztvevő fogása külön kerül mérlegelésre, majd a
csapattagok eredményének összesítésével csapat és egyéni értékelés is történik
A csapat és egyéni sorrendet szektoronként a kifogott halmennyiség súlya –
grammonként 1 pont, valamint a kifogott hal darabszáma 1 pont/db – határozza
meg.
A csapatok szektorokban elért helyezési számait összegezve alakul ki a
csapatverseny eredménye. (A legkisebb helyezési számot elért csapat lesz az
első. )
Azok a versenyzők, akinek nem sikerült halat fogniuk a szektorban lévők
összdarabszámának megfelelő pontot kap. (Pld. szektoronként 15 versenyző
esetén 15 pont.)
Egyéni értékelés a szektorban elért súly és darabszám alapján számított
pontverseny függvénye. Pontegyenlőség esetén a legnagyobb súlyú, kifogott
hal alapján kell dönteni.

Verseny díjazása:
- csapatverseny : I. vándorkupa, oklevél, tárgyjutalmak
II-III. oklevél, tárgyjutalmak
-egyéni verseny: I.-III. oklevél, tárgyjutalom
különdíjak
A versenyre 2019. május 14.-ig lehet jelentkezni. A versenykiírás és a jelentkezési lap
letölthető az FRSZ honlapjáról (www.frsz.hu. horgászverseny 2019.) letölthető
nevezési lap megküldésével (frsz.emo@gmail.com), melyhez mellékelni kell a
nevezési díj befizetését igazoló banki másolatot.

A helyszínen nevezést nem fogadunk el!
Óvás:
Óvni a verseny szervezőknél a helyszínen lehet. Melynek díja: 3 000,-Ft. mely a
helyszínen fizetendő

Versenybizottság:
-

megszervezi a versenyhez szükséges
szakszerűségét, sportszerűségét
írásban benyújtott óvást elbírálja

mérések

és

adminisztráció

-
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dönt csapat vagy versenyző kizárásáról

Rendezők elérhetősége:
* BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság
3501. Miskolc Zsolcai kapu 32. pf.161.
e-mail cím: frsz.emo@gmail.com
Mobil: 30/4881242

A nevezési díjakat a
befizetni,

11784009-20204794

számú számlaszámára kérjük

Igény esetén, a versenyt megelőző napon, gyakorlási lehetőséget (l8.00 órától), valamint
sátorhelyet biztosítunk a versenyzőknek, ill. családtagoknak térítésmentesen.

M i s k o l c, 2019. március 03.
Balázs Sándor
megyei elnök
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FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELNÖKSÉGE
MISKOLC

FRSZ ORSZÁGOS SPORTHORGÁSZ VÁNDORKUPA
2019.
NEVEZÉSI LAP

Csapat neve:………………………………………………………
Tagjai :
Név: 1./……………………………………………
2./…………………………………………….
3./…………………………………………….

FRSZ szervezet neve:…………………………………………
címe:…………………………………………
(ahová a visszaigazolást kéri)

Igazolom, hogy a fenti csapatból …… fő az FRSZ tagszervezetének tagja, így az
FRSZ Borsod Megyei Tagszervezet számlájára (11784009-20204794)
nevezési díjként ………,-Ft-ot fizettünk be.
A versenyzőkön felül …….. fő részére kérek étkezést biztosítani.

…………………………… 2019. ………………….

………………………………
FRSZ titkár

