
I. ENERGOFISH ‐ PECATÚRA  
Harcsakaland Háromfán 

HÁROMFA 2010 
 

• Regisztráció:   2010. június 6. 10:00 
• Sorsolás:   2010. június 6. 11:00 
• Svéd asztalos állófogadás: 2010. június 6. 12:00 
• Csónakok vízre tétele:  2010. június 6. 13:00 
• Állások elfoglalása:  2010. június 6. 15:30 
• Verseny kezdete:  2010. június 6. 16:00 
• Első forduló vége:  2010. június 9. 12:00 
• Második forduló sorsolása: 2010. június 9. 13:00 
• Állások elfoglalása:  2010. június 9. 15:30 
• Második forduló kezdete: 2010. június 9. 16:00 
• Verseny vége:   2010. június 12. 12:00 
• Díjkiosztó:   2010. június 12. 14:00 
• Ebéd:    2010. június 12. 15:00  

Az állások elfoglalása az alábbi módon történik: 

• „A” szektor: Számozott korongok lesznek melyek A.,1 A.,2 A.,3 - A… 
• „B” szektor: B.,1 B.,2 B.,3- B… 

A csapatok kihúzzák a számozott korongokat, aki az A.,1 illetve A.,2 majd A.,3-as számot vette el az 
elsőnek, majd másodiknak illetve harmadiknak választhat  helyet a számokkal jelölt állások közül. 

A B., szektor sorsolása az előbbivel  megegyező módon történik. 

Az állások el foglalása 15:30-kor kezdődik 

Csónakos horgászatnál C., és D., szektorok lesznek a korongok számozása az alábbiak szerint, 
történik C.,1 C.,2 C.,3-C.,… továbbá D.,1 D.,2 D.,3 amelyik csapat C.,1 számot húzta az elsőnek, aki a 
C.,2 számot másodiknak indulhat a vízre. A D., szektort hasonló módon foglalják el a versenyzők. 

A csónakokat 13:00-kor lehet vízre tenni az általunk meghatározott helyeken. A csónakok indítása 
15:30-kor kezdődik 5-5 perc különbséggel. Csónakos horgászok szektoron belül későbbiekben helyet 
változtathatnak. 

A verseny kezdetét lövéssel jelezzük. 

Az első forduló befejezése után, a csapatok egy órán belül jelentkeznek a központi helyen és 13:00-
kor megkezdjük a második forduló sorsolását, mely hasonló módon történik az elsőhöz. Csak aki az 
A., szektorban volt az a B., szektorba húzhat és fordítva, illetve aki a C., szektorban volt az a D., be és 
fordítva.  

Csapatok 2 főből állnak és maximum 2-2 horgász felszerelését használhatnak, és szerelékenként 
kettő horoggal. 



A versenyen harcsázással kapcsolatos minden módszer megengedett, mely a horgász etikát nem 
sérti (bójához való vékony zsinórral rögzítés úgynevezett bójázás, kapuzás, felszíni antennás úszó, 
stupek, pergetés). 

A partról horgászók behúzhatják a szereléket az általunk kijelölt bója sorig 50 - 100 méter. 

Az állásokat bóják válasszák el egymástól, ezen belül lehet folytatni a horgászatot. 

Csónakos horgászok a szektorukon belül, bárhol horgászhatnak egymás zavarása nélkül, minimum 
50 méterre. 

A vízen a szektor illetve a parti horgászállás előtt lévő kibójázott vízterületet egy esetben, lehet el 
hagyni, ha a fárasztás indokolja. 

Csónakból csak oly módon lehet horgászni, ha mind a két személy a vízi járműben tartózkodik.          
Csónakos horgászok pihenés vagy egyéb célból bármikor elhagyhatják a vizet, az erre kijelölt 
kikötőhelyen. 

Kikötési helyek: C., szektor panzió csónak kikötő. D., szektor VIP stég. 

Parti horgászat esetén,  az egyik csapat tagnak a horgász eszközök közelében kell tartózkodni, ha 
mind két horgász elhagyja az állását, a botokat ki kell venni. 

Parti horgász járművével az állás közelében parkolhat. 

Csónakos horgászok a számukra kijelölt parkoló helyen. 

A versenybe csak a szürke harcsa számít, csak élő halat mérlegelünk. 

A kifogott halak mérlegelése minden reggel 7:00-tól kezdődik és délután 16:00-tól a csónakos horgász 
a szektor kikötőhöz köteles hozni a zsákmányát, ha vissza kíván menni az elhagyott helyére azt bent 
hagyott leszúró karójával nyomatékosítja. 

A halakat nagyméretű haltartóban lehet tárolni. Kantározni TILOS  

Minden halat a versenybíró hitelesít. Mérlegelésnél az ellenfél csapatának, egy tagjának jelen kell 
lenni és aláírásával igazolni a mérés szabályosságát. 

A mérlegelés után a hal elejtője kezébe veszi harcsát melynek feje mindig balkezében lesz, míg társa 
az erre elkészített táblát a hal feje mellé tartja. A tábla tartalmazza a csapat nevet az elejtő nevét, a 
fogás idejét és a hal súlyát így készül egy hivatalos fotó, utána szabadon fotózhatják a halat. 

Vágóhorog használata TILOS! 

A terület sorompóval le lesz zárva, azt elhagyni csak külön engedéllyel lehet. 

Mentőmellény használata kötelező a vízen tartózkodás ideje alatt. 

A mentőmellényeket a sorsolásnál be kell mutatni, ennek hiányában a csapat nem kezdheti el a 
versenyt. A verseny, és versenyzőtársak zavarása nem meg engedet, kirívó magatartás esetén a 
csapatot azonnal kizárjuk a versenyből! 

A parti horgászathoz behordásra és fárasztásra csónakot biztosítunk, csónakból való horgászatra a 
csapatoknak hozni kell a saját csónakjait. 



A verseny ideje alatt történt balesetért illetve vagyoni kárért a verseny szervezői felelősséget nem 
vállalnak. 

Óvást a verseny befejezése után 30 percig fogadunk el 50 000 Ft letét ellenébe, az óvással 
kapcsolatos esetben a verseny szervezője és a versenybírók döntenek. 

A verseny idejére igény szerint ebéd rendelhető és reggelente kérésre kenyeret biztosítunk. 

A vendégeinknek a panziónál büfét és kulturált tisztálkodási lehetőséget biztosítunk. 

A verseny nevezési díja 100 000Fft/csapat melyet postai úton kell eljutatni legkésőbb 2010 május10-ig 
az alábbi címre Pálinkó Károly 7585 Háromfa Kossuth u 131.A regisztráció a befizetés sor rendjében 
történik előzetes egyeztetés alapján  a következő telefonszámon: 70 553 27 58  

 

DÍJAZÁS  

PARTI HORGÁSZ    CSÓNAKOS HORGÁSZ 

I. helyezett csapat  500 000 FT   I.  helyezett csapat 500 000 Ft 

+ értékes tárgy jutalom    + értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

II. helyezett csapat 250 000 Ft                                    II. helyezett csapat 250 000 Ft 

+ értékes tárgy jutalom    + értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

III. helyezett csapat 125 000 Ft   III. helyezett csapat 125 000 Ft 

+ értékes tárgy jutalom    + értékes tárgy jutalom  

+ serleg     + serleg  

IV. helyezett csapat    IV. helyezett csapat 

Egy hetes horgászat Háromfán   Egy hetes horgászat Háromfán 

     



ELSŐ FORDULÓ LEGEREDMÉNYESEBB CSAPATAI  

PARTI HORGÁSZ    CSÓNAKOS HORGÁSZ 

A. Szektor     C. Szektor 

I. helyezett csapat 50 000 Ft   I. helyezett csapat 50 000 Ft 

+ serleg     + serleg 

II. helyezett csapat értékes tárgy jutalom II. helyezett csapat értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

III. helyezett csapat értékes tárgy jutalom III. helyezett csapat értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

 

B. Szektor     D. Szektor 

I. helyezett csapat 50 000 Ft   I. helyezett csapat 50 000 Ft 

+ serleg     + serleg 

II. helyezett csapat értékes tárgy jutalom II. helyezett csapat értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

III. helyezett csapat értékes tárgy jutalom III. helyezett csapat értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

 



MÁSODIK FORDULÓ LEGEREDMÉNYESEBB CSAPATAI 

PARTI HORGÁSZ    CSÓNAKOS HORGÁSZ 

A. Szektor     C. Szektor 

I. helyezett csapat 50 000 Ft    I. helyezett csapat 50 000 Ft 

+ serleg     + serleg 

II. helyezett csapat értékes tárgy jutalom II. helyezett csapat értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

III. helyezett csapat értékes tárgy jutalom III. helyezett csapat értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

 

B. Szektor     D. Szektor 

I. helyezett csapat 50 000 Ft    I. helyezett csapat 50 000 Ft 

 + serleg     + serleg 

II. helyezett csapat értékes tárgy jutalom  II. helyezett csapat értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

III. helyezett csapat értékes tárgy jutalom  III. helyezett csapat értékes tárgy jutalom 

+ serleg     + serleg 

 

KÜLÖN DÍJAK  

Elsőnek kifogott harcsa 50 000 Ft + értékes tárgy jutalom + serleg 

Legnagyobb kifogott harcsa 100 000 Ft + értékes tárgy jutalom + serleg 

A verseny fő szponzora az ENERGOFISH KFT  

Médiatámogatónk PECETÚRA TV HORGÁSZMAGAZIN 

A rendezvény védnöke KOÓS FERENC 

A verseny összes díjazása több mint 5 millió forint. 

Minden horgász részére az ENERGO FISH KFT az általa forgalmazott termékekből meglepetés 
csomagot nyújt át, valamint a szervező részéről a verseny végén emléktárgyak kerülnek kiosztásra. 


