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XXXIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI HORGÁSZTALÁLKOZÓ  

VERSENYKIÍRÁSA 

A villamosenergia-iparág munkavállalóinak körében az egészséges életmód, az aktív pihenés, a 

horgászsport, valamint az ország horgászvizeinek népszerűsítése, a több mint 100 éves villamosenergia-

ipar hagyományainak megőrzése, az emberi kapcsolatok és az egyesületi horgászsportélet erősítése. 

 

A találkozó rendezője:   

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Paksi Atomerőmű Horgászegyesület 

A találkozó időpontja:   

2015. július 3-5. 

A találkozó helye:    

Paks, Füzes - tavak 

A találkozó szervezője:   

Paksi Atomerőmű Horgászegyesület  

A találkozó fővédnöke:  

Kovács Antal a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója 

A találkozó főrendezője:  

Rácz István  (20/424-1700, e-mail: 56stefan@gmail.com 

Versenybizottság vezetője:  

Hanol Ferenc (20/399-0640) 

Versenybizottság tagjai:   

A technikai értekezleten megválasztott +2 fő 

A verseny résztvevői:   

A Villamosenergia-ipari sporttalálkozók általános versenyszabályzata, valamint a jelen szabályzat 

előírásai szerint a találkozókon az iparági munkáltatói szervezetek képviseletében azok munkavállalói, 

tisztségviselői, nyugdíjasai és előzőekben felsoroltak hozzátartozói, valamint az iparághoz kötődő, a 

villamosenergia-ipari horgásztalálkozókon hagyományosan résztvevők – akik részvételének több mint tíz 

éves hagyománya van - vehetnek részt, de az így induló csapatok eredménye a társaságok értékelésébe 

nem számíthatók be. 

Csapatonként a hozzátartozók száma maximum 1 fő lehet. 
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A verseny jellege:    

Amatőr („A” és „B” osztályú megbontásban), egyéni és csapatverseny. Csapatban a hozzátartozók 

száma legfeljebb 1 fő lehet! „A” osztályú kategóriában indul az előző év első kategóriából az 1-12. 

helyezést elért csapat, illetve a „B” osztály 1-3. helyezést elért csapat 

A többi helyezett, valamint az új csapatok a „B” osztályban indulnak 

Előző évi csapatnak tekintendő: ha az előző évben a csapat tagjai közül minimum két fő nem 

változott. 

 

 

A találkozó részvételi díja: 

Nevezési díj: 11.000,- Ft/fő (ÁFÁ-val) az ÁVSZ 12. a)- c) alá tartozó társaságok részére  

16.000,- Ft/fő (ÁFÁ-val) egyéb szervezetek részére  

Kísérő nevezési díj: 4.000,- Ft/fő (ÁFÁ-val) 

Ellátási díj:  16.400,- Ft/fő étkezés (péntek vacsorától –vasárnap ebédig), programok, stb. 

Szállásdíj (IFA-val): 7.600,- Ft/fő szállás (péntek, illetve szombat éjszaka IFA-val) 

 

Részvételi díj:   Versenyzőknek:  35.000,- Ft 

   Kísérőknek:  28.000,- Ft 

 

Nevezés: 

 
A nevezési lap (www.vitsport.hu honlapról letölthető) beküldésének határideje: 2015. június 12. 

Nevezési cím: A nevezéseket horgasz.iparagi.2015@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni 

Nevezés elfogadása: A nevezési lap(ok) beérkezése után a rendező számlát állít ki a jelentkező csapatok 

számára, a nevezés ennek beérkezése után lép életbe. 

Fizetési határidő: 2015. június 17. 

Kérjük a nevezési és a befizetési határidő betartását! 
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Díjazás:  

Csapat: „A” és „B” osztályban 1-3 helyezett oklevél, serleg és tárgyjutalom 

Egyéni: „A” és „B” osztályban 1-6 helyezett oklevél és tárgyjutalom 

Legeredményesebb társaság: oklevél és serleg 

„Mi vagyunk a legjobbak” vándorkupa 

 

A VITSPORT Alapítvány által alapított „Mi vagyunk a legjobbak” vándorkupában az egyes 

társaságok/együtt értékelendő társaságcsoportok által elért összpontszámot az alábbiak szerint kell 

megállapítani: 

- az „A” kategóriában az első helyezett csapat 30 pontot kap, az utána következők helyezésenként 2-

2 ponttal kevesebbet (az utolsó, 15. helyezett 2 pontot) 

- a „B” kategóriában az első helyezett csapat annyi pontot kap, amennyi a kategóriában induló 

csapatok száma volt, a további helyezettek 1-1-gyel kevesebbet (az utolsó 1 pontot) 

- Az egy társasághoz/együtt értékelendő társaságcsoporthoz tartozó csapatok által a fentiek szerint 

megszerzett pontok összege adja a társaság/társaságcsoport összpontszámát, amit a 

társaság/társaságcsoport előző évi létszámával elosztva kapjuk meg a társaság/társaságcsoport 

eredményét. A legjobb (legnagyobb) eredményt elérő kapja a Mi vagyunk a legjobbak vándorkupát. 

 

Mellékletek: Nevezési lap 

Térkép a helyszínekről  
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XXXIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI 
HORGÁSZTALÁLKOZÓ 

PROGRAMJA 
 

2015. 07. 03. (péntek) 

14.00 – 17.00  Szálláshely elfoglalása, regisztráció, stb. 

    ESZI kollégium 7030 Paks, Gagarin u. 1. (É: 46.613325; D: 18.841447)  

18.00   Megnyitó a verseny helyszínén felállított rendezvény sátorban  

    Paks, Füzes – tavak (É: 46.571538; D: 18.863932) 

18.30  Vacsora a helyszínen felállított rendezvény sátorban 

   Program, kötetlen beszélgetés (horgászélmények felidézése) 

19.00  Technikai értekezlet (a megnevezett csapatvezetők részére) 

   Sportági Bizottság megválasztása 

 Sportági Szabályzat módosítása kiegészítése a „Horgász Találkozók Örökös Bajnoka” 

cím értékeléséhez. 

   Szektor sorsolás 

 

2015. 07. 04. (szombat) 

6.00 – 7.30  Reggeli a helyszínen felállított rendezvény sátorban, rajthelysorsolás a Horgásztanya 

teraszán 

8.30 – 12.30 A verseny I. fordulója (Alapozó etetés a kezdés előtt 10 perccel 8.20-kor, verseny a 

végéhez közeledik 12.20-kor, majd verseny vége jelzés, mindegyik időpontot dudaszó 

jelzi 

12.30   Mérlegelés a horgászhelyeken 

13.00-14.30 Ebéd a helyszínen felállított rendezvény sátorban 

19.00   Vacsora a helyszínen felállított rendezvény sátorban 

  Program, kötetlen beszélgetés (I. forduló tapasztalatainak megbeszélése) 
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2015. 07. 05. (vasárnap) 

6.00 – 7.30  Reggeli a helyszínen felállított rendezvény sátorban, rajthelysorsolás a Horgásztanya 

teraszán 

8.30 – 11.30 A verseny I. fordulója (Alapozó etetés a kezdés előtt 10 perccel 8.20-kor, verseny a 

végéhez közeledik 11.20-kor, majd verseny vége jelzés, mindegyik időpontot dudaszó 

jelzi 

11.30 –  Mérlegelés a horgászhelyeken 

12.30 – 13.30 Ebéd a helyszínen felállított rendezvény sátorban 

14.30  Eredményhirdetés, díjkiosztás, a találkozó zárása  
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XXXIII.VILLAMOSENERGIA-IPARI 
HORGÁSZTALÁLKOZÓ 

VERSENYSZABÁLYA 
 

1. A 3 fős „A” osztályú, illetve „B” osztályú csapat és egyéni versenyek két fordulóban, 3 szektorban 

kerülnek lebonyolításra.  

2. A verseny rajthelyei 3 szektorban kerülnek kijelölésre, a verseny mindkét fordulója előtt sorsolás 

dönti el a versenyzők szektoron belüli rajthelyeit. 

3. A versenykiíráson és versenyszabályon a technikai értekezlet után változtatás nem alkalmazható. 

4. Engedélyezett felszerelés: a versenyzőknek korlátlan számú, tetszőlegesen, de maximum egy 

horoggal felszerelt horgászfelszerelése lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat. Kiemelő és 

gyűrűsszák használata kötelező! 

5. A verseny lebonyolítása: 

 Etetés kezdete:   első kürtszó 10 perccel a verseny kezdete előtt 

 Verseny kezdete:    második kürtszó 

 Verseny vége felhívás:  harmadik kürtszó 10 perccel a verseny vége előtt  

 Verseny vége:   negyedik kürtszó  

6.  A verseny ideje alatt csak természetes csalival lehet horgászni. A felhasznált etetőanyagok olyan 

természetes anyagból állíthatók össze, mely anyagok a víz élővilágát nem veszélyeztetik. Etetni csak a 

kapott jelzés után lehet. A versenyen felhasználható etetőanyag és élő csali mennyisége az alábbi lehet, a 

mennyiséget a versenybizottság ellenőrizheti. Egy fordulóban személyenként 17 l etetőanyag és 2,5 liter 

élő csali használható, amelyből 1liter lehet a szúnyog lárva, ezen felül 0,125 liter lehet a tűzőszúnyog.  

A verseny ideje alatt ráetetni csak egy kézzel meggyúrt gombócokkal szabad. 

7. A versenyzők a vízbe nem mehetnek, a verseny ideje alatt más személy segítségét nem kérhetik, és 

nem fogadhatják el. A felkészülési idő után a versenyzők 10 méteres körzetébe csak a csapatkapitányok 

léphetnek, szükség esetén. A versenyzők a helyüket a mérlegelésig nem hagyhatják el.  

8. A verseny ideje alatt a halakat élve kell tartani, az ehhez szükséges gyűrűsszákot a versenyzőnek 

kell biztosítani. Mérlegelés után a halakat kíméletesen vissza kell helyezni élőhelyükre. Amennyiben a 

verseny közben nagyobb méretű halat sikerül zsákmányolni, és az várhatóan nem tartható élve a 

mérlegelésig, úgy kérjük jelezni a versenybizottságnak. 
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9. A verseny értékelése: minden gramm hal 1 pontot ér.  

Csapat értékelés: 

I. forduló: a három fő szektorokban elért eredménye kerül összeadásra, ez a pontszám kerül 

értékelésre, a legkisebb pontszámot elért csapat a forduló legjobbja. 

II. forduló: a három fő szektorokban elért eredménye kerül összeadásra, ez a pontszám kerül 

értékelésre, a legkisebb pontszámot elért csapat a forduló legjobbja. 

Végeredmény: I. forduló + II. forduló pontszáma összeadva. A legkisebb pontszámot elért csapat a 

2015 évi Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó legjobb csapata címet nyeri el az „A” és „B” kategóriában 

egyaránt  

 

Egyéni értékelés: 

I. forduló + II. forduló alatt elért egyéni szektorhelyezés pontszáma összeadva. A legkisebb 

pontszámot elért résztvevő a 2015 évi Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó legjobb horgásza címet nyeri 

el az „A”. és „B”. osztályban egyaránt. 

 

Társasági: 

Egy társaságon belüli csapattagok szektoreredményei összeadva és ez osztva az egy társaságon belüli 

csapattagok számával. A legkisebb pontszámot elért társaság a 2015 évi Villamosenergia-ipari 

Horgásztalálkozó legjobb társasági címet nyeri el.  

Mindegyik kategóriában, azonos pontszám esetén, a két forduló alatt kifogott halak nagyobb súlya a 

döntő, amennyiben ez is egyezne akkor a rajthelyek nagyobb száma a döntő. 

 

10.  A versenyszabályokat mindenki köteles betartani! A szabálytalanságot elkövetőt a versenybizottság 

kizárhatja. 

11.  A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, az esetlegesen előforduló balesetekért a 

rendező szervezetek felelősséget nem vállalnak. 

12.  Óvni a fordulók vége után 30 percen belül, írásban lehet, a versenybizottság elnökénél.  

Az indulási jogosultságra vonatkozó feltételek közül a családi- és munkaviszonyra vonatkozó részt a 

munkáltatói szervezet igazolja a nevezési lap aláírásával. A kategóriák közötti besorolásra vonatkozó részt a 

versenybíróság ellenőrzi a helyszínen. Ha a fenti intézkedések ellenére is adódik a versenyszabályzatba 

ütköző esemény, az ellen bármelyik résztvevő csapat óvással élhet. Az óvást a Sportági Bizottság bírálja el. 

Amennyiben a szabálytalanság bebizonyosodik, a vétkes csapatot ki kell zárni a csapatverseny 

értékeléséből és a szabálytalanul induló versenyző eredményét meg kell semmisíteni.  

13.  Minden a jelen szabályzatból kimaradt kérdésben az Országos Versenyszabályzat, a 

Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzata és a technikai értekezleten elfogadott 

személyekből álló Versenybizottság állásfoglalása az irányadó. 

14.  A versenyen indulóknak rendelkezniük kell érvényes horgászigazolvánnyal és 2015 évre 

érvényesített állami jeggyel. 
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Egyéb információk: 

Terveink szerint az első osztályú csapatok versenye a VI., a másodosztályú csapatok versenye pedig a IV. 

és V. tavon kerül megrendezésre. 

A két utóbbi tóban a nagyhalas programunknak köszönhetően 10 kg feletti pontyok is előfordulnak, 

amiket szeretnénk megvédeni. 

Ennek kapcsán, kérünk minden másodosztályban induló horgásztársat, amennyiben rendelkezik 

pontymatraccal, pontyzsákkal, nagyobb méretű merítővel, azt hozza magával. 

 

  



   

XXXIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI HORGÁSZTALÁLKOZÓ  9. Oldal  

Kellemes időtöltést és jó horgászatot kíván az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

és a 

Paksi Atomerőmű Horgászegyesület 
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Nevezési lap 

a XXXIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI HORGÁSZTALÁLKOZÓRA 

Egy lapon, csak egy társasághoz (vagy társaságok közötti versenyben együtt értékelendő társaságokhoz) 
tartozók tüntethetők fel. 

 

A RÉSZTVEVŐ TÁRSASÁG 

Neve:  

Levelezési címe:  

Számlázási név-cím:  

 

Csapatvezető      
neve: 
telefonszáma: 
e-mail címe: 

 

Sportági értekezleten 
résztvevő neve: 

(ha nem a csapatvezető) 

 

 
Nevezés ELSŐ / MÁSOD osztályba * 

 

Csapat neve:  

 

 
Név, Lakcím 

Születési 
év/hó/nap 

Jogosultság** 
Állami horg. 
eng. száma 

Póló méret 

1.      

2.      

3.      

4.      

* - a megfelelő aláhúzandó 
**      - („A”- alkalmazott), („H”- hozzátartozó), („Ny”- nyugdíjas) 

 

„Alulírott ____________________ tudomásul veszem, hogy aláírásommal hozzájárulok a rendezvényen 
készült fotók, felvételek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. általi korlátlan számú és idejű, díjmentes 
felhasználásához.” 

 
 
Kelt: ____________________, 2015. ______________ 

 
A részvétel jogosultságát igazolom:                     ______________________ 

           nevező társaság képviselője 


