
Általános versenyszabályzat 

Úszós szabályok: 
 Horogra csak természetes csalik rakhatók (pl: csonti, giliszta, kukorica, pinki stb..). Tilos a gyurma, pellet. 

Feeder szabályok: 
Etetni u. nevezett etető anyag csúzlival és etető kosárral is lehet. Általában bojlizáshoz használt etető 
rakétával tilos az etetés (a többiek esetleges zavarása miatt). Mederfenék mérés, marker úszós, és match 
botos felszereléssel is engedélyezett. Horogra bármilyen csalik rakhatóak, (pl. horog pellet, pufi, gyurma, 
kukorica, csonti stb..) kivétel a nem természetes anyagból készült csali pl: hungarocell golyó. A felkínált 
csalikat fűzni is lehet hajszálelőkére, használható a pellet gyűrű a csali stopper stb.. 
Az etető, és tartalék botokat úgy kell elhelyezni, hogy annak a spicce nem lehet a víz felé! Fonott zsinór 
csak dobóelőkének max. 10 méter/bot és horog előkének 0,14 es mérettől használható, főzsinórnak 
nem! 
 

 Versenyzőnként 2 db minimum 3 méteres úgy nevezett versenyszák és pontymatrac használata 
kötelező! Ezek hiányában a verseny nem kezdhető meg! A büfében versenyszák bérelhető, illetve 
vásárolható. A bérlés 1000 ft és 500 ft/verseny. Az egyik szákba külön a keszegféléket a másikba a 
többi halat kell gyűjteni. 

 A szák minimális mérete 3m (ajánlott a 3,5 m vagy annál hosszabb szák használata), mely 
használatánál minden esetben úgy kell elhelyezni a vízben, hogy a legelső gyűrű kivételével minden 
gyűrűje a vízben legyen! Ezen felül a haltartóban semmilyen nehezék nem helyezhető el (kő, ólom 
stb). A szák lesúlyozása kívülről történhet (pl. 150 gr-os bojlis ólommal a külső rögzítő fülbe kötve 
erős fonottzsinórral).  

 Tilos a DAMILOS merítőfej használata (tréningen is)!  

 Pontymatrac, horogszabadító, merítő szák, fertőtlenítő használata kötelező! 

 Minden finomszerelékes versenyre érvényes, hogy a sneci, süllő érvénytelen halak és a balinból is 
csak az 1 kg-tól felfelé súlyúak számítanak 2 kg-nak, kivétel ha az adott verseny másként nem 
rendelkezik. 

  Etetőanyag limit 25 l fordulónként, (az etetőanyagnak kész, bekevert állapotára vonatkozik. 
Etetőanyag limitbe tartoznak a pelletek, magok… stb) Élőanyag limit 2 l/forduló. (szúnyoglárva 
használata tilos) 
 

Tréning szabályai :  

 Kizárólag 1 bottal és 1 horoggal lehet horgászni. 

 Halat szákba tenni, tartani tilos. 

 Fogás után a halat, azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe, lehetőleg szákfejből (így nem ugrik le, 

nem esik le stb..), mert így a legkíméletesebb. 

 A versenyeken hatályos szabályok itt is érvényesek (csalik, pontymatrac, fonott zsinór, horogszabadító, 

merítő szák, stb). 

 Szigorúan tilos a halakat felemelni. Fényképezés is csak a matracon vagy pontybölcsőben tartott hallal 

lehetséges! 

 Tréning időszak (ha másként nem rendelkezünk): 9:00-17:00 óráig a büfében horgászat előtt előre 

megváltott 2500 Ft-os napijeggyel lehetséges.  

Az adott verseny pontos, részletes versenyszabályzata a versenykiírásban lesz olvasható! 

A Zsennye Bajnokság pontozási rendszere a weblapunkon megtalálható (Zsennye Bajnokság )  

Bajnokságba beletartozó versenyek logóval látható a naptárban. 

http://zsennyehorgaszto.hu/viewpage.php?page_id=161


További információ www.zsennyehorgaszto.hu. 

Csali és élő anyag rendelés, szállásfoglalás a 20/320-6016-os telefonszámon  a Zsöninél, valamint a 

Zsennye horgásztó elérhetőségein: 20/326-0986 illetve az info@zsennyehorgaszto.hu  -e.mail címen. 

Szállás a tavon 5 fős faházakban, versenyzőknek kedvezménnyel. 

A versenyek időpontjának változtatásának jogát, esetlegesen felmerülő kivételes körülmények miatt 

fenntartjuk! 

Kellemes verseny évet, kiélezett sportszerű csatákat, jó versenyzést, feltöltődést kívánunk mindenkinek.  

Védjük az élővilágot, a halakat, környezetünket!     

Mindenkinek kellemes napot kívánunk versenyeinken Zsennyén! 

Rendezőség 

Zsennye Fish Farm Horgásztavak 

http://www.zsennyehorgaszto.hu/

