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- Versenyzőnként, egy bottal, azon egy horoggal lehet horgászni, tartalékban bármennyi bot rendelkezése
állhat, melyeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keltsék több botos horgászat látszatát
- A boton csak 1, szakáll nélküli horog használható!
- Dudálással jelezzük az etetés kezdetét, a verseny kezdetét, a verseny utolsó 15 percét, illetve a verseny
végét. Amennyiben nem várt esemény bekövetkezik (villámlás, zivatar stb.) hosszabb dudaszóval rendező
megállítja a versenyt, majd hosszabb dudaszóval jelzi a verseny folytatását.
- Félbeszakított verseny folytatásáról vagy lefújásáról a rendező dönt, és tájékoztatja a versenyzőket.
- A versenybe beleszámított halfajok : Amur, Ponty,
- Etetni csak és kizárólag a kisorsolt horgászhelyről lehet, csak kézi erővel (pl,csúzli, poharazás stb.)
Etetőhajó használata tilos.
- Etetni verseny közben is lehet 1 bottal!
- Etetés közben a szerelés maradhat benn
- A versenyző köteles minden maradékot, hulladékot összegyűjteni a kijelölt szemetes helyre elvinni. Ennek
elmulasztását a szervezők ellenőrzik, ami akár a versenyből való kitiltást is vonhatja maga után.
-A halakkal kötelező kíméletesen bánni. Pontymatrac használata kötelező.
- Megfogott halakat kötelező jó minőségű szákba helyezni, új szereléket csak abban az esetben lehetséges
újra bedobni, ha a kifogott hal már szákba és vízbe került.
- A verseny lefújásakor a horgászatot azonnal be kell fejezni. Amennyiben a lefújáskor a horgon hal van, az
még beleszámít az eredménybe, ha a horgász azt sikeresen megszákolja.
- Nincs kötelező mérlegelés, viszont a versenyző azt bármikor kérhet, illetve több szákot is használhat. Egy
szákban 35 kg hal tárolható maximum.
- Úszós és fenekező módszer egyaránt használható, a versenyző döntése melyiket használja, erről külön nem
szükséges rendezőt tájékoztatni.
-A nevezéssel a versenyző a szabályokat elfogadja, és kijelenti, hogy saját felelősségére indul a versenyen.
-A nevezéssel a versenyző kijelenti, hogy állami horgászjeggyel rendelkezik és a horgászat feltételeinek
megfelel. Az állami jegy meglétét szervező esetleges kérésére igazolja.
-A nevezéssel a versenyző tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kép és videofelvétel készülhet, melyet a
szervező promóciókban és beszámolókban felhasználhat.

