Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége
Szekszárd, Rákóczi u. 46.

Tolna Megyei Diáksport Tanács
Szekszárd, Szent István tér 11-13.

XV. SULI-KUPA CSAPAT HORGÁSZVERSENY
ÁLTALÁNOS ISKOLAI korosztályú fiatalok kategóriájában

Időpontja:

2022. május 14. (szombat)

Helye:

Horgászat: Szálkai Iszapoló tó (út felöli oldala)
Eredményhirdetés: a Szálkai Iszapoló tó parkírozójában

Jelentkezési határidő: 2022. május 6. (péntek) (faxon (74/511-577), e-mailben
(tohosz@tolna.net), írásban (7100 Szekszárd, Pf:173.) vagy személyesen (7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 46.) kérjük feltétlen betartani!) Csak a megadott határidőig beérkezett
nevezéseket áll módunkban elfogadni!)
Nevezési díj:

NINCS

A verseny jellege: NÉGYFORDULÓS, szektorértékeléses, váltó-csapatverseny
Részvételi feltételek: Minden Tolna megyei település általános iskoláinak diákjai és
pedagógusai, valamint az adott település horgász egyesületi tagjai nevezhetnek. Egy csapatot
2 fő diák, 1 fő pedagógus és 1 fő szülő alkot.

A verseny min. 5 csapat részvételével kerül lebonyolításra!
Versenyzés: 4 fős, 4 fordulós váltó-csapatverseny. A csapattagok egyenként egy-egy órát
horgásznak, a sorsolással kihúzott szektorhelyen, utána mérlegelés és egyúttal váltás
következik. Így ismétlődik a verseny végéig.
- a gyermekversenyzők csak úszós felszerelést használhatnak, a felnőttek az úszós vagy a
feeder technikát is választhatják, de csakis természetes csalit használatával A mesterséges
csalik használata TILOS.
-a versenyen 1 bottal, azon 1 db 1 ágú horoggal lehet horgászni!
- a versenyen maximum 10 méteres rakósbot használata engedélyezett!
- a gyermekkorú csapattagokat segítheti felnőtt az etetésben, a hal horogról történő
levételében.
- versenyen legalább 3 méter hosszú haltartó szák használata kötelező, a fogott halat
mérlegelés után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.
Értékelési szempontok: Minden gramm hal egy pontot ér. Fordulónként elért helyezési
szám szerint történik a csapat értékelése. A végeredmény a négy forduló helyezési számainak
összegzése alapján kerül megállapításra. Azonos helyezési számok esetén a több súlyt fogó
csapat végez előrébb.
Díjazás:
 Az I. helyezett elnyeri a „SULI-KUPA 2022. Bajnokcsapata” címet.
 Az I-II-III. helyezett csapatok kupa, és versenyzőik érem díjazásban részesülnek
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Program:

06:40 – 07:00
07:00 – 07:30
07:30 – 09:00
08:55
09:00 – 10:00
10:00
10:00 – 11:00
11:00
11:00 – 12:00
12:00
12:00 – 13:00
13:01
14:00-tól

Regisztráció, nevezés (a Szálkai iszapoló tó parkírozójában
felállított versenybírósági asztalánál)
Sorsolás, megnyitó
Helyek elfoglalása, felkészülés
Etetés
I. forduló (diák horgászik)
Első mérlegelés
II. forduló (szülő horgászik)
Második mérlegelés
III. forduló (diák horgászik)
Harmadik mérlegelés
IV. forduló (pedagógus horgászik)
Negyedik mérlegelés
Eredményhirdetés (a Szálkai Iszapoló tó parkírozójában)

Edzési lehetőség: 2022. május 12-ig, a Hal-Szálka Horgász Egyesület elnökének – Csernik
József (20/9110-656) - külön írásos engedélyével. Az edzéseken haltartó szák használata
TILOS.
Megközelítés: Szekszárd felöl, Szálka településen keresztül hajtva, közvetlenül a falu
végénél balra, az Iszapoló tó melletti faházhoz közeli parkírozó helyeken kell leállni.
A tó jellemzői: Átlagos vízmélység 0,8-1,5 méter a parthoz közel is. A leginkább fogható
halak dévérkeszeg, küsz, kárász, ponty, törpeharcsa.
Étkezési lehetőség: NINCS
Egyebek:
 A versennyel kapcsolatos további információ SZAKÁCS SZABOLCS ügyvezető elnöktől
(+36-30/219-4271) kérhető
 Kérünk minden résztvevőt, hogy a tisztaságra fokozottan ügyeljenek és a versenypálya,
valamint a rendezvény helyszínének rendjét, tartsák be.
 A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, ezért a balesetvédelmi
előírások betartása nem mellőzhető!

A verseny ideje alatt az esetleges koronavírus helyzet kezelésére vonatkozó
aktuális veszélyhelyzeti jogszabályok betartása minden résztvevőnek
kötelező!!!

Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!
Szakács Szabolcs sk
TOHOSZ ügyvezető elnök
30/2194-271
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XV. SULI-KUPA
2022.
NEVEZÉSI LAP
Név:____________________________ Egyesület:____________________________ (diák 1)
Név:____________________________ Egyesület:____________________________ (diák 2)
Név:____________________________ Egyesület:____________________________ (szülő)
Név:____________________________ Egyesület:____________________________ (tanár)

Fent nevezetteket benevezünk a „SULI-KUPA” csapat horgászversenyre.
A fenti verseny alkalmával, a ________________________________________________ Általános Iskola és a
________________________________________________________________________Horgász Egyesület színeiben
kívánjuk csapatunkat indítani.

Nevezési határidő: 2022. május 6. (Fax, levél, e-mail, vagy személyes beadása a TOHOSZ
Irodába)
__________________ 2022. ____________hó ______ nap.

___________________________________
(Iskolát képviselő aláírása, pecsétje)
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______________________________________
(egyesületet képviselő aláírása, pecsétje)
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