
 

 

 

 

                   

 
 

 

  

 

 
 Az Audi Hungária Független Szakszervezet a tagjainak horgászversenyt 
rendez Péren, a Carpe Diem horgász tavon, (Győrtől kb. 13km) 2020. 
szeptember 06-án VASÁRNAP. A horgásztó mérete alapján 65 versenyzőt 
lehet kényelmesen elhelyezni a verseny ideje alatt, ezért ennél több 
jelentkezést nem tudunk elfogadni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A versenyre jelentkezni lehet: 

A mai naptól a szakszervezeti irodákban 
         G1 (+36-96/661-592) és G70 (+36-96/668-342) lehet megtenni. 
 

Fontos tudnivaló, hogy versenyre nevezni és azon részt venni csak és 
kizárólag érvényes állami horgászengedéllyel lehetséges! 

  
 
A nevezési díj 1500 Ft, ami tartalmaz egy kis vödrös etetőanyagot is (kb. 
1,5 kg) továbbá a reggelit és az ebédet. Előzetes igénylés után, 500Ft/fő 
ellenében tudunk a hozzátartozóknak étkezést biztosítani, ami szintén 
tartalmazza a reggelit és az ebédet. (a reggeli 1 pár virsli friss kenyérrel és 
az ebéd sertéspörkölt friss kenyérrel és csemegeuborkával) 
 
  A horgászhelyek kiosztása sorsolással fog megtörténni a verseny kezdete 
előtt közvetlenül, így a horgászhelyek egymás közötti cseréjére lehetőség 
nincs, így nem tudjuk  garantálni  az  együtt  érkező  versenyzőknek  az  
egymás  melletti  horgászhelyeket! 
 
A nevezési díjak befizetési határideje 2020.07.24. (péntek délután 15:30-
ig). A határidőig be nem fizetett nevezések törlésre kerülnek. 

 



 

 

A verseny menete: 
 
 

 6:00-tól érkezés, 6:30-kor a horgászhelyek sorsolása. A sorsolás után 
a személyautóknak engedélyezett a behajtás a tó partjára a kisorsolt 
horgászhelyhez, de a verseny ideje alatt a gépjárművel tilos 
közlekedni. Reggeli 7:00 – 8:00 között. 
 

 8:00-tól dudaszóra a verseny megkezdődik és a következő dudaszóig, 
pontosan 16:00-ig tart. Etetés kizárólag a verseny ideje alatt 
lehetséges. Horgászni egy horgászbottal szabad. Úszós, vagy fenekező 
felszerelés is lehetséges azzal a kikötéssel, hogy mindkét esetben a 
felszerelésen csak egy horog az engedélyezett. A verseny ideje alatt a 
mérlegelés folyamatos.  
 

 Ebéd 13:00 – 14:00 között 
 

 16:30 eredményhirdetés 
 
 A verseny alatt kifogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni a tóba, 
ezért a kifogott halak épségére vigyázni kell ! Megtartani halat nem lehet! 
Eredményhirdetéskor az első tíz helyezettet és a legnagyobb hal kifogóját 
tárgynyereménnyel, valamint az első három helyezett horgászt serleggel 
jutalmazzuk. Az első helyezett versenyző vándorserleget kap. 
 

A résztvevőknek az utazást egyénileg kell megoldani! 

Kérjük a mellékelt verseny szabályzatát minden leendő versenyző 
figyelmesen olvassa át és a verseny ideje alatt maradéktalanul tartsa be! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szeretettel várjuk a versenyzőket és 

a szurkoló munkatársakat! 
 



 

 

 
 
- A tavon csak érvényes állami horgászengedéllyel horgászhatsz. 
- A Catch and Release (továbbiakban C&R) horgász, a fogd meg és kíméletesen engedd vissza elvet vallja és 
gyakorolja, így valamennyi megfogott halat kötelező visszaengedni. 
 

Alapszabályok: 
- Érkezés után kötelezően részt kell venni a horgászverseny eligazításán, ami a fő sátornál kerül lebonyolításra 
- A tógazda vagy halőr a horgásztó egész területén jogosult a horgászok felszerelését ellenőrizni. 
- A tóban fürödni TILOS! 
- Látogatásod alkalmával köteles vagy a halőr utasításait betartani. 

- A tó teljes területe be van kamerázva, ezt vedd figyelembe, ha hozzánk érkezel. 
- A házirend a látogatókra is vonatkozik. 
- Horgászat közben botokat őrizetlenül hagyni TILOS! Egy horgásznak mindig a helyszínen kell tartózkodnia, vagy a távollét 

idejére az összes botot ki kell venni. 
- Másokat szándékosan zavaró, túlzott alkoholos befolyásoltság alatt álló személyekkel szemben a tó területén lévő 
tartózkodás megtiltható. 
- Semmilyen balesetért, illetve anyagi kárért nem vállalunk felelősséget. A tó területén mindenki saját felelősségére 
tartózkodik. 
- A tó területére háziállatot behozni TILOS! 
- A halak és a vízminőség érdekében kérlek, ne használj etetésre és csalizásra se kutyatápot. 

 
Felszerelés: 
- A horgászat során egy bot, egy horog használható. 
- Horgászat során csak és kizárólag szakáll nélküli vagy mikroszakállas horog használható! 
- Kérlek NE használj fonott előtét és fő zsinórt. Használhatsz leadcoret, de ne forgókapoccsal kötsd össze a fő/előtét zsinórral! 
- Horgászni csak elhagyós vagy csúszó szerelékkel engedélyezett, fix szerelék használata TILOS! 
- Pontybölcső, sűrűszövésű merítőszák (merevkeretes merítőszák nem engedélyezett) valamint sebfertőtlenítő használata a 
horgászat során kötelező. (Ezen eszközök bérelhetők halas tavunkon, amennyiben nem állnak rendelkezésedre). 
 

Gépjárművekre vonatkozó szabályok: 
- Horgász állást meg lehet közelíteni ki- és bepakoláshoz gépjárművel és azt ott is lehet hagyni, azonban a horgászverseny 
ideje alatt kizárólag a rendezőség közlekedhet gépjárművel. A gépjárművek vonatkozásában a tó egész területén 5 km/h 
sebességkorlátozás van érvényben. 
- A tógazda vagy a halőr távozáskor ellenőrizheti a gépjárművet és a felszerelést. 
- Látogatók csak gyalogoson közelíthetik meg a horgászállást és belépéskor automatikusan tudomásul veszik, hogy parkolni 
kizárólag a halőrház előtt kijelölt parkolóhelyen lehetséges. 
 

Kíméletes bánásmód: 
- Fotózáskor a halat a pontybölcső felett guggolva vagy térdelve tartsd (kérlek, még véletlenül se állj fel hallal a kezedben). 
- Minden egyes 10 kg feletti ponty kifogása esetén, telefonon értesíteni kell a tógazdát, vagy a horgásztó jelen lévő megbízott 
munkatársát, aki ha szükséges segítséget nyújt a megfogott hal lefotózásában és a mielőbbi szakszerű és kíméletes 
visszaengedésében. 
- Visszahelyezéskor kérlek, a halat ne kézbe vidd a vízig, használd a mérlegelőt. 
- Fotózáskor ügyelj a halakra, a kopoltyúnyílásba ne nyúlj bele, ha még nem tudod, hogyan kell tartani, ne szégyelld (senki 
sem 
születik profinak), kérd meg a halőrök egyikét, hogy segítsen neked. 

- A kifogás során történt halsérülésekről azonnal értesíteni kell a halőrt. 
- A halat kifogása, fotózása után engedd vissza, pontyzsákban még éjszaka se tárold el. 
- A horgász, az általa a halállományban okozott kárt teljes egészében köteles a tulajdonosnak megtéríteni. 
 

Faházak és környezetük: 
- NE DOHÁNYOZZ A FAHÁZBAN! 
- Vigyázzunk a tisztaságra, és óvjuk a természetet. Kérjük a horgászat közben keletkezett szemetet az arra kijelölt, minden 
horgászhelyen megtalálható szemetesekbe helyezzék el, ezzel is megóvva a tó és környezetének természetes szépségét. 
-Sátorozás csak a horgászhelyeknél engedélyezett. A sátorokban, faházakban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk! 
 
 

 

 


