
IPA NAV 
Horgászverseny 2022

Szeretettel várunk idén is minden horgászni

szerető IPA NAV tagot, meghívott vendéget és  

kedves családtagjaikat.

Kép: internet

Információ: Málik Attila  456-9567,  email: malik.attila@nav.gov.hu

Majosliget Pihenő-
és horgászpark 

Délegyháza

2022. július 9.

Egyéni verseny !

Nevezési díj: 

IPA NAV tagoknak ingyenes

NAV dolgozóknak 1000,-Ft/fő

Egyéb 3500,-Ft/fő

Max: 30 fő

Nevezési határidő: 

2022.  július 01 .

07.00-15.00

szombat



Verseny célja: 

Az IPA szervezetek és IPA tagok közötti, továbbá a NAV munkatársai
sportbaráti kapcsolatainak erősítése, valamint tagtoborzás.

Nevezési határidő: 2022. július 01.

A verseny jellege: egyéni amatőr horgászverseny. 

A verseny időpontja: 2022. július 9. (szombat) 07.00-15.00 óra 

06.00 Érkezés, regisztráció (a bejárattól balra lévő fedett részen)
06.30 Megnyitó, horgászhelyek sorsolása
06.45 Horgászhelyek elfoglalása
07.00   Verseny kezdete
12.00        Ebéd
15.00 Verseny vége, mérlegelés
16.00 Eredményhirdetés (a bejárattól balra lévő fedett részen)

Verseny helye:Majosliget Pihenő- és horgászpark  Délegyháza 

http://www.majosliget.hu

Verseny rendezője: IPA Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezete 

Szervező: Málik Attila: 06-30/371-4626, 456-9567

Versenykiírás
IPA NAV Szervezet 2022. évi 

Horgászversenye



Jelentkezés menete:

1. Jelentkezni a mellékelt Nevezési lap malik.attila@nav.gov.hu e-
mail címre történő megküldésével lehet!

3. A visszaigazolást követően át kell utalni a nevezési díjat az IPA
NAV szervezet bankszámlájára (OTP 11706016-20820264).

4. Az átutalási közlemény rovatba az alábbiakat kell be írni:

„2022 Horgászverseny nevezési díj + név”

Fontos:

Minden versenyzőnek rendelkeznie kell a MOHOSZ 
szabályainak megfelelő engedéllyel!

A verseny megkezdése előtt minden versenyzőnek 
regisztrálnia kell!

Tilos a horgászatot megkezdeni a szervezők erre való kifejezett 
utasítása előtt!

A verseny megkezdése előtt szerelék a vízbe nem helyezhető, 
próbadobás üres szerelékkel sem végezhető!



Helyszín:

A tó a Pest megyei Délegyháza területén található.

Megközelítése:
Az 51-es főútról kell Délegyháza felé lekanyarodni, majd alig 2 km-en
belül jobb kéz felé meglátod a képen lévő barna kerítést és a
székelykaput.



Medertérkép



A verseny általános szabályai:

Az értékelésbe valamennyi hal beleszámít.

A halak védelme érdekében 

• pontybölcső,

• nagyméretű keretes versenyszák és pontyzsák, valamint

• fertőtlenítő spray

megléte és használata minden versenyző számára kötelező!

A kifogott halakat hosszú, keretes versenyszákban kell tárolni a mérlegelésig,
illetve az 5 kg feletti halak tárolása kizárólag egyenként és
pontyzsákban történhet. Aki a verseny ideje alatt nagysúlyú halat fog (5 kg
+), azt jelezze a verseny idején folyamatosan jelen lévő segítőknek, és a hal
mérlegelésre kerül.

A haltartóban vagy versenyszákban elpusztult halat a versenyző napi áron
kötelesek megvásárolni, továbbá az 5 kg feletti hal pusztulása esetén a
versenyző kizárásra kerül!

A mérlegelés a halak védelme érdekében folyamatosan történik, ezt a
versenybírók végzik.

A mérlegelés a horgászhelyen történik, ezt követően a halat a vízbe azonnal
vissza kell engedni.

A halakkal való kíméletes bánásmód minden versenyző számára kötelező! A
hal kopoltyúja alá nyúlni vagy annál fogva megemelni szigorúan tilos!

Horgászni kizárólag békés halra, 1 bottal lehet, a készségen egy horoggal,
úszós vagy fenekező módszerrel.

Tartalékként bármennyi horgászbot rendelkezésre állhat a verseny időtartama
alatt. A pergetés és rakósbot nem megengedett. Fonott dobóelőke, fonott
horogelőke, mikroszakállas horog használható.



Etetés:

Etetni csak a verseny alatt engedélyezett, a verseny megkezdése
előtt nem!

Etetni kizárólag kézzel, csúzlival, PVA segédeszközök alkalmazásával,
etetőrakétával és etetőkosárral lehet. Csónak, etetőhajó alkalmazása
tilos! Etetőbot használata (horog nélkül) a verseny folyamán folyamatosan
megengedett. Etetőbója alkalmazása engedélyezett.

Etető-és élőanyag korlátozás nincs, de a megválasztásuknál figyelni kell arra,
hogy semmilyen, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmas, illetve
mérgező anyagot nem tartalmazhat, illetve a mennyiség max. 5 kg/fő lehet.

Önmagában a kenyér használata tilos! 
Kukorica főzés nélkül nem használható!

Bármilyen csalit lehet használni, kivéve élő csalihalat!

A verseny végét jelző dudaszó előtt megakasztott hal még beleszámít a
mérlegelésbe, amennyiben 15 percen belül megszákolásra kerül.

A kívülről véletlenszerűen megakasztott hal beleszámít a versenybe, de aki
szándékosan erre törekszik, kizárásra kerül a versenyből!

A szabályokat megszegő, mások horgászatát szándékosan zavaró
versenyzőket figyelmeztetik a versenybírók, ismételt figyelmeztetést
követően a versenyző kizárásra kerül!

Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely kialakításához,
fenntartásához elengedhetetlenül szükséges és a helyi horgászrendben
esetleg meghatározott mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása és a
partvédelmi létesítmények megbontása.

A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a
horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Szemetet, étel-, ital-,
és horgászcsali-maradékot, vagy más hulladékot a horgászhelyen
hátrahagyni tilos!

A tóra vonatkozó további szabályok: 
http://majosliget.hu/index.php/horgaszrend



A verseny sajátos szabályai:

• Kötelező a helyek elfoglalása után a szomszédoknak köszönni, azoknak
bemutatkozni, velük megismerkedni!

• Még a beetetés megkezdése előtt kötelező a szomszédokkal egyeztetni és
tisztázni, hogy ki hová fog etetni, dobni, horgászni!

• A szomszédok segíthetnek egymásnak a hal fárasztásában, sőt a
szákolásában is.

• Hal fárasztásakor a lehető legkevesebb gubanc érdekében akár a
horgászhely is elhagyható, így a távolabb megszákolt hal is beleszámít az
értékelésbe.

• A horgászok elhagyhatják a horgászhelyet, „szomszédolhatnak”, de akkor
a horgászkészséget ki kell venni!

• A szomszédok nemcsak horgász trükköket, hanem nyerő csalit és
etetőanyagot is cserélhetnek !

Értékelés:

A kifogott halak versenyzőnként kerülnek lemérésre, összsúlyuk grammban
kerül megállapításra. A legnagyobb összsúlyt elérő versenyző szerzi meg az
első helyet. Súlyegyenlőség esetén a több fogott hal, ezt követően a
legnagyobb egyedsúlyú hal rangsorol.

Díjazás:

I. helyezett:serleg,oklevél,érem
II-III. helyezett:serleg,oklevél,érem
IV-V. helyezett:oklevél

Különdíj a legnagyobb halat kifogó versenyzőnek.

! Servo per Amikeco !

MINDENKINEK JÓ HORGÁSZATOT ÉS KELLEMES 
IDŐTÖLTÉS KÍVÁNUNK!


