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Ultramaraton Horgászverseny  

2015. augusztus 20-tól - augusztus 23-ig   

 
A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgásztaván megrendezésre kerül az 

ULTRAMARATON  horgászverseny, melyre 3 fős csapatok nevezését várjuk. 

 
Versenykiírás és program  

A verseny helyszíne:  Paks, IV-es számú Füzes tó (6-os út Atomerőmű Déli bejáró)  
GPS, É: 46.57149, D: 18.86436)  

Időpontja:  2015. 08. 20. 12.00 óra – 08. 23. 12.00 óra között NON-STOP   
Nevezési díj:  30.000 Ft  
Nevezés: július 30-ig a 20/ 571-9565 telefonszámon (Tancsa Tamás) 

Díjazás 

A győztes elnyeri az ULTRAMARATON KUPÁT, amelyet egy évig birtokolhat, és 

kiemelkedő fődíjban részesül. A további helyezettek értékes díjakat kapnak. 

Részletek 

A versenyre a tó adottságait figyelembe véve, 30 csapat nevezését tudjuk elfogadni.                

A versenyre való jelentkezéskor, meg kell adni a csapattársak nevét és a csapat fantázia 

nevét.  

Nevezni csak az a személy nevezhet, aki érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik. 

A versenyen csapatonként 6 bottal, azon darabonként maximum 2 horoggal szerelt 

fenekezős, vagy úszós készséggel lehet horgászni. Egy csapat három főből áll, mindenki 

teljes jogú tag. Csapatonként 1 darab pontymatrac, 1 darab szájfertőtlenítő, 1 darab 

nagyméretű merítőháló, és 2 darab pontyzsák kötelező. Pergetés, hármas horog 

használata TILOS! Csalizni, etetni mindennel lehet. Etetőanyag maximális mennyisége 

személyenként 15 kiló. Minden kifogott hal mérlegelésre kerül. Minden csapat köteles a 

lehető legkíméletesebben bánni a kifogott halakkal. 

A versenyen sátor illetve pavilon használata engedélyezett.  

Kérünk minden csapatot a helyek tisztán tartására, és a kulturált magatartásra. 
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 Program 

• Augusztus 20-án 8 órakor - gyülekező, regisztráció, pálinka kóstolás. 
o 9.00-9.15 Megnyitó  
o 9.15-11.00 Sorsolás, horgászhelyek elfoglalása  
o 12.00 A verseny kezdete, amit dudaszó fog megnyitni.  

 
A mérlegelés gyakorisága az időjárás függvénye, ezen felül 6 óránként. Illetve ha 
nagyobb hal kerül kifogásra, akkor azt a mérlegelőknek azonnal jelezni kell. 
 
• Augusztus 21-én 12.00 ebéd, amit éthordók segítségével juttatunk be, ezért 

kérünk mindenkit készüljön vele, illetve minden nap délre kijuttatni 
szíveskedjenek.  

 
• Augusztus 22-én 12.00 ebéd.  
• Augusztus 23-án 12.00 a verseny vége, ebéd. Utána 14.00 kor eredményhirdetés. 
 
Információ 

20/ 571-9565 telefonszámon (Tancsa Tamás), vagy a tanxat@freemail.hu e-mail címen 
kapható.  
A versenykiírás elérhető: http://www.pahe.hu   
Szállás, igény esetén külön térítés ellenében foglalható. (2db 2 ágyas és 1 db 3+1 ágyas 

szoba) a 20/ 571-9565 telefonszámon Tancsa Tamás gondoknál. 

 

 

 

Jó szórakozást és sportszerű horgászatot kívánunk:  Tancsa Tamás,  Bátor Zsolt. 
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