
III. ATKA KUPA 

(TAVASZ) 

A HORGÁSZ EGYESÜLETEK CSONGRÁD MEGYEI SZÖVETSÉGE, AZ ATKAI BOJLIS BARÁTOK KÖRE  

KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN 2022. MÁJUS 2 - 7. KÖZÖTT MEGHIRDETI A  
III. ATKA KUPA (TAVASZ) BOJLIS HORGÁSZVERSENYT AZ ALÁBBI SZABÁLYOK SZERINT: 

A csapatverseny szabályai: 

- Egy csapat két fő versenyzőből áll, csapatonként egyszerre 4 db horgászkészség – készségenként egy 
darab szakáll nélküli horog - használata engedélyezett. (egy versenyző jelenlétében maximum két db 
horgászkészség engedélyezett.) 

- A versenyen kizárólag az - 5 kg feletti - öt legnagyobb ponty összsúlya számít. 
- Nagyméretű, sűrű szövésű merítőháló, nagyméretű halmatrac vagy bölcső használata kötelező. 
- Csónak és halradar használata engedélyezett, víziközlekedés esetén kötelező felszerelés:  

1 db mentőmellény, 1 db evező, 1 db lámpa. 
- Világítással felszerelt bóját használni (pl. alkonykapcsolós dőlő bója) kötelező. 
- A felcsalizott horog behúzása, illetve etető hajó használata engedélyezett. 
- A mérlegelésre váró halat (lehetőleg úszómérlegelőbe) élve kell tartani! 
- A mérlegelés reggel és este történik, a 15 kg felett halakhoz azonnali mérlegelést kell kérni! 
- A horgászversenyen minden nevező saját felelősséggel vesz részt, 

 a 18 éven aluli versenyzők nevezéséhez szülői beleegyező nyilatkozat kitöltése kötelező. 
A verseny helyszíne:  

Atkai Holt-Tisza: Atka-sziget 
 (horgászmólók utáni területe) 

Nevezés:  

HECSMSZ Iroda  
6729 Szeged, Szabadkai út 72. 
+ 36 (30) 724 1439 vagy  

 az atkai halőröknél: 
+36 (30) 655 3565 (Kovács András) 
+36 (30) 331 4498 (Belovai Csaba) 

Díjazás: 

I. HELY: 225.000 FT 
II. HELY: 150.000 FT 
III. HELY: 75.000 FT 

LEGNAGYOBB PONTY: 75.000 FT 

Nevezési határidő: 2022. április 20. 
(Maximum 20 csapat nevezését tudjuk fogadni. Nevezés feltétele az érvényes Magyar Horgászkártya megléte) 

Nevezési díj 35.000 Ft/csapat nevezéskor fizetendő (HECSMSZ). 
Részvételi díj 40.000 Ft/csapat érkezéskor helyben fizetendő (ABBK) 

A csapatverseny menete: 

- 2022. május 2-én 6 órától gyülekező az atkai halőrháznál, majd 7 órától kezdetét veszi a sorsolás,  
melynek menete a következő:  

o első körben a húzási sorrend, második körben pedig a horgászhelyek kihúzása fog történni.  
(Az elsőre kihúzott horgászhely visszaadható, a második húzás elfogadása kötelező!) 

- A sorsolást követően, a horgászhelyek elfoglalása után elkezdődik a pontyfogó horgászverseny. 
- A verseny május 7.-én, szombat reggel 10 órakor ér véget. 
- Az eredményhirdetést követően ebéddel várjuk a résztvevőket.  

TÁMOGATÓK: 
LAKESZ 2001 BT.  JONAS BUILDING KFT. ÁDEX KFT. 


