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1. A találkozó célja: 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. 

 
2. A találkozó rendezője:  E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. felkérése alapján rendezi a Keszthelyi 

Elektromos Sportkör 
 
3. A találkozó fővédnöke:     Németh Imre, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója 
 
4. A találkozó szervezője:  Keszthelyi Elektromos Sportkör  

Szervező bizottság vezetője: Szegleti András és Németh Tibor 
 
5. A találkozó időpontja:  2022. június 24 - 26. 
 
6. A találkozó helye:   Kaposvár, Deseda - tó - GPS: 46.4205349791325, 17.800517454534244 
 
7. A résztvevők szállása:       MATE Kaposvári Campus - 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 
 
8. Részvételi feltételek: 
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, vehetnek részt. 

 

9. Nevezés: 

Előnevezés (kötelező): 2022. április 29. 12:00 

Végleges nevezés:  2022. május 20. 12:00 

A nevezési lapokat (elő és végleges) kérjük az iparagi.2022@gmail.com címre legkésőbb a fenti határidőkig 
történő beérkezéssel aláírva (PDF+ word is!) megküldeni! 

A nevezés akkor tekinthető véglegesnek, ha a részvételi díj teljeskörű utalása 2022.június 6-ig 
megtörténik – előleg számla igényt kérjük jelezni! 

Utalási adatok: 
címzett: Keszthelyi Elektromos Sportkör, 
bankszámlaszám: 11749039 - 20050698 – 00000000 – OTP Bank Nyrt. 
megjegyzés rovatban: Iparági horgász 2022 + csapat/nevező neve; 

(Keszthelyi Elektromos Sportkör adószáma: 19277105-1-20) 
 
Nevezni összesen maximum 47 („A” osztály 15 csapat, „B” osztály 32 csapat) csapatnak, azaz 141 fő + 
maximum 2 fő egyéni indulónak van lehetősége! 
Ennek megfelelően a nevezési sorrend dönti el a résztvevők sorrendjét! 
A nevezés keretében 2 csapat (azaz 6 fő) jelentkezését tartalékként fogadnak el a szervezők. 
 
10. A találkozó részvételi díja: 

Nevezési díj: 8.500 Ft/fő (ÁFÁ-val) az ÁVSZ 12. a)- c) alá tartozó társaságok részére  
 15.500 Ft/fő (ÁFÁ-val) egyéb szervezetek részére 
 

mailto:iparagi.2022@gmail.com
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Kísérő nevezési díj: 6.000 Ft/fő (ÁFÁ-val)  

 
Ellátási díj:  21.500 Ft/fő étkezés (péntek vacsorától – vasárnap ebédig + bankett),  
Szállásdíj (IFA-val):   8.800 Ft/fő szállás (péntek és szombat éjszaka) 
 
(Ezen díjak az ott töltött éjszakák számával arányosan csökkenthetők.) 
 
Részvételi díj: 

Versenyzőknek:  38.800 Ft  
Kísérőknek:   36.300 Ft  
Támogatásra nem jogosult, egyéb szervezetek versenyzőinek: 45.800 Ft 

 
11. Lemondási feltételek: 
A végleges nevezési határidőt követő lemondások esetén: 

• A találkozó kezdetét megelőző 13. munkanapig (2022. június 07-ig) a részvétel díjmentesen 
lemondható. 

• Június 07. és június 20. között a részvétel lemondása esetén a nevezési díj 50%-a és szállásdíj 30%-a 
fizetendő ki. 

• Június 20-án vagy azt követően történő lemondás esetén a teljes részvételi díj (a nevezési díj, szállás 
díj és ellátási díj) 100%-a fizetendő ki.  
 

12. Információk:  
A versennyel kapcsolatosan felvilágosítást adnak:  

főszervezők:    Szegleti András - + 36 30 378 3517 
  Németh Tibor +36 30 378 3158 
  Horváth István + 36 30 378 3153 
vagy bármely kérdés esetén e-mailben: iparagi.2022@gmail.com 

 
13. Ellátással kapcsolatos információk: 
Reggeli: Kontinentális reggeli – szálláson (MATE Kaposvári Campus éttermében) 
 
Vacsora: 

- Pénteken menü (MATE Kaposvári Campus éttermében) 

- Szombaton svédasztalos ételkínálat (MATE Kaposvári Campus Előadói tömb aula) 

-  1 - 1 db italjegyet adunk minden résztvevőnek 
 
Ebéd - mindkét nap: Egytálétel a tónál – 1 db választható ital biztosítása mellett (ásványvíz vagy üdítő vagy 
sör) + kávé – valamint büfé a helyszínen rendelkezésre áll - önköltségi alapon (italkínálattal csak). 
 
A verseny alatt: egy alkalommal hűtött ásványvíz kerül biztosításra a versenyzőknek. 
 
Ételallergiát kérjük a nevezési lapon jelölni (laktózérzékenység, vegetáriánus illetve gluténallergia)! 
Gluténallergia esetén kérjük megküldeni az orvosi igazolást, mely alapján kerül biztosításra speciális étel! 
 
14. Szállással kapcsolatos információk: 
A szállás kétágyas szobákban kerül biztosításra, melyek hűtőszekrénnyel felszereltek. Ezen 
hűtőszekrényben kizárólag élelmiszer illetve ital tartható! 
 
A Kollégium területén biztosítunk hűtőkocsit a csalik számára, melyek az alábbiak szerint lesz elérhető: 

mailto:iparagi.2022@gmail.com
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➢ péntek délután: 16:00 – 18:00- ig 
➢ szombat reggel: 06:00 – 8:00- ig 
➢ szombat délután: 15:30 - 17:00- ig 
➢ vasárnap reggel: 06:00 – 8:00- ig 

 
A hűtőkocsiba csak zárt edényben elhelyezett etetőanyag és csali helyezhető el – ezt kérjük megérteni és 
előre készülni ennek megfelelően a csalik tárolása terén! 
 
A szállásra háziállat nem vihető be! 
A szobákban illetve az épületekben a dohányzás szigorúan TILOS – az csak az arra kijelölt helyen 
lehetséges. 
A szállást vasárnap 17:00-ig kell elhagyni. 

 
Mellékletek:  Találkozó előzetesen tervezett programja 
   2022. évi Találkozó Versenyszabályzata 
   Térkép a helyszínekről 

Elő nevezési lap 
Nevezési lap 
IFA bejelentő lap és nyilatkozat (Ezt word formátumban kérjük a végleges nevezési 
lappal együtt visszaküldeni – valamint kitöltve és kinyomtatva a helyszínre már hozni! 
Ezzel gyorsítható a bejelentkezés keretében a regisztráció.) 
Tájékoztató – „Vendég tájékoztatása személyes adatok kötelező rögzítéséről” 

 
Fontos! 
 
Adatkezelési tájékoztató 
 
Tájékoztatjuk a találkozóra jelentkező sporttársakat, hogy a nevezéshez szükséges személyes adatokat 
(ideértve a találkozón készített kép- és hanganyagokat is) a VITSPORT Alapítványnak továbbítjuk, amely 
azok tekintetében személyes adatkezelést folytat, mint adatkezelő. Az érintett személyes adatok köréről és 
kezeléséről a VITSPORT Alapítvány által készített adatkezelési tájékoztató a www.vitsport.hu honlapon 
megtalálható. A találkozón a résztvevők a nevezésükkel kifejezetten kijelentik, hogy a fentiekben 
megfogalmazottokat megismerték és elfogadják, valamint ezen adatkezelési tájékoztató alapján személyes 
adataik kezeléséhez hozzájárulásukat adják!  
 
A jelenlegi előírások szerint a rendezvényen történő részvétel védettségi igazolványhoz nem kötött. Kérjük 
azonban, hogy a részvételre jelentkezők kövessétek figyelemmel a szabályok esetleges változását. 
Amennyiben a kormányzati intézkedések alapján a szervezőknek a részvételt ismét védettségi igazolvány 
meglétéhez kell kötniük, a részvétel lemondása a lemondási feltételekben (11. pont) leírtak szerint 
lehetséges!

http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/4/2/7/1/adatkezelesi_tajekoztato_az_iparagi_sporttalalkozok_resztvevoi_reszere.pdf
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XXIX. VILLAMOSENERGIA-IPARI HORGÁSZTALÁLKOZÓ 

ELŐZETES PROGRAMJA 
 

2022. június 24. (péntek) 

15:00 – 17:00 
Versenyzők és kísérők érkezése, szálláshelyek 
elfoglalása, regisztráció 

MATE Kaposvári Campus Kollégium - 7400 
Kaposvár, Guba S. u. 40. 

18:00 – 19:00 Megnyitó a Campus éttermében Campus étterem 

19:00 – 20:00 Vacsora Campus étterem 

20:00 – 21:30 
Sportági - és csapatvezetői értekezlet 
Horgász sportbizottság tisztújítás  

MATE Kaposvári Campus Kollégium - 
különterem  

2022. június 25. (szombat) 

06:00 – 07:00 Reggeli - kontinentális Campus étterem 

07:00 - 7:30 Sorsolás 

Deseda - tó - applikáción keresztül elérhetőek 
a horgászhelyek illetve rendezvénysátorban 
kifüggesztésre kerül 
GPS: 46.4205349791325; 
17.800517454534244  

07:30 - 9:30 Horgászhelyek elfoglalása - felkészülés Deseda - tó  

09:30 – 13:30 

„B” osztályban a verseny I. fordulója (Alapozó 
etetés a kezdés előtt 10 perccel 09:20-kor, 
verseny kezdete kürtszó 9:30, verseny a 
végéhez közeledik 13:25-kor, majd verseny 
vége jelzés. Mindegyik időpontot dudaszó 
jelzi.) 

Deseda - tó 

10:00 – 14:00 

„A” osztályban a verseny I. fordulója (Alapozó 
etetés a kezdés előtt 10 perccel 09:50-kor, 
verseny kezdete kürtszó 10:00,verseny a 
végéhez közeledik 13:55-kor, majd verseny 
vége jelzés. Mindegyik időpontot dudaszó 
jelzi.) 

Deseda - tó 

13:30 – 14:30 Mérlegelés a horgászhelyeken Deseda - tó 

14:30 – 15:30 Ebéd 
Deseda - tó, rendezvénysátor  
GPS: 46.4205349791325; 
17.800517454534244  
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19:00 – Gálavacsora - meglepéssel 
MATE Kaposvári Campus  - Előadói Tömb Aula 
(7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.) 

2022. június 26. (vasárnap) 

06:00 – 07:00 Reggeli - kontinentális Campus étterem 

07:00 - 7:30 Sorsolás 

Deseda - tó - applikáción keresztül elérhető 
horgászhelyek illetve rendezvénysátor 
GPS: 46.4205349791325; 
17.800517454534244 

07:30 - 9:00 Horgászhelyek elfoglalása - felkészülés Deseda - tó  

09:00 – 13:00 

„B” osztályban a verseny I. fordulója (Alapozó 
etetés a kezdés előtt 10 perccel 08:50-kor, 
verseny kezdete kürtszó 9:00, verseny a 
végéhez közeledik 12:55-kor, majd verseny 
vége jelzés. Mindegyik időpontot dudaszó 
jelzi.) 

Deseda - tó 

09:30 – 13:30 

„A” osztályban a verseny I. fordulója (Alapozó 
etetés a kezdés előtt 10 perccel 09:20-kor, 
verseny kezdete kürtszó 9:30, verseny a 
végéhez közeledik 13:25-kor, majd verseny 
vége jelzés. Mindegyik időpontot dudaszó 
jelzi.) 

Deseda - tó 

13:00 – 14:00 Mérlegelés a horgászhelyeken Deseda - tó 

14:00 – 15:00 Ebéd 
Deseda - tó, rendezvénysátor 
GPS: 46.4205349791325; 
17.800517454534244  

15:00 Eredményhirdetés 
Deseda - tó, rendezvénysátor 
GPS: 46.4205349791325; 
17.800517454534244  

17:00-ig  Kiköltözés a szálláshelyről 
MATE Kaposvári Campus Kollégium - 7400 
Kaposvár, Guba S. u. 40. 
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XXXIX.VILLAMOSENERGIA-IPARI HORGÁSZTALÁLKOZÓ 
 

VERSENYSZABÁLYA 
 

Versenybizottság vezetője, sportszakmai kérdések:  
Szegleti András - + 36 30 378 3517 

  Németh Tibor +36 30 378 3158  
valamint az alábbi e-mail címen: iparagi.2022@gmail.com 

 
Versenybizottság tagjai: Kovács Gábor Kaposvári Sporthorgász Egyesület + technikai értekezleten 
megválasztott további 4 fő. 
 

A találkozó 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. 

 
A találkozó jellege:  
Amatőr „A” és „B” osztályban rendezett, egyéni és csapat, kétfordulós társasági, illetve társaságcsoportra 
kiírt verseny. 

Csapatban a hozzátartozók száma legfeljebb 1 fő lehet! 

 

Osztályok szerinti besorolás:  
A csapatok által az előző évben elért helyezés alapján az első tizenöt helyezett „A” osztályban míg a többi 
„B” osztályban indul a következő évben. 

Előző évi csapatnak tekintendő az a csapat, amelyben a csapattagok közül minimum 2 fő megegyezik az 
előző évi csapattagokkal. 

Minden versenyév letelte után az „A” osztály utolsó három helyezettje átkerül a „B” osztályba. A „B” 
osztály első három helyezettje átkerül az „A” osztályba, amennyiben a csapat minimum két tagja 
megegyezik az előző évi csapattagokkal.  

Amennyiben az „A” osztályban valamilyen okból kifolyólag nincs meg a tizenöt csapat, akkor a „B” 
osztályból ki kell egészíteni az előző évi eredmény alapján.  

Az átsorolásokat a rendező bizottság végzi el, az érintettekkel való egyeztetést követően. 

A horgásztalálkozón újonnan induló csapat mindig a „B” osztályban kezd. 

 

Részletszabályok: 
1. A 3 fős „A” osztályú, illetve „B” osztályú csapat és egyéni versenyek két fordulóban és 3-3 
szektorban kerülnek lebonyolításra. A csapattagok a nevezési lapon megadottak szerint az A-B-C, illetve a 
D-E-F szektorban kezdik a szombati versenyt. Vasárnap a csapattagok a szektorok között egyet előre lépve 
kezdik a verseny második fordulóját. 

2. A verseny rajthelyei „A” és „B” osztályban 3 - 3 szektorban kerülnek kijelölésre, a verseny mindkét 
fordulója előtt a „FCMS” rendszerben kerül lebonyolításra a sorsolás – nem a csapatvezetők részéről 

mailto:iparagi.2022@gmail.com


Versenykiírás – XXXIX. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó – Deseda -tó, 2022.06.24 - 26. 
 

 

8 
 

kihúzással. 
(Lsd. rendszerről a www.fcms.hu oldalon lehet tájékozódni. Az adatok feltöltése a végleges nevezési lapon 
lévőek által a szervezők részéről fog megtörténi. Ezen a felületen NEM KELL REGISZTRÁLNI a versenyre!) 

A második napi sorsoláskor a korábbi szélső helyeken szereplők kiemelésre kerülnek ezzel biztosítva egyéni 
és csapatversenyben is a semlegességet. Szélső helynek tekintendő az, amikor a rajthelytől jobbra vagy 
balra 15 méter távolságon belül nincs kitűzött rajthely. 

3. Engedélyezett felszerelés: A versenyen személyenként egy bottal, azon egy és egyágú horoggal 
lehet horgászni. Tartalékban bármennyi bot rendelkezésre állhat, amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy azok 
ne keltsék több botos horgászat látszatát.  
Kivéve a pergető módszert, melynek alkalmazása tiltott.  
Kiemelő és gyűrűsszák használata kötelező! A gyűrűsszák minimális hossza 3 méter – ennek hiányában az 
adott versenyző nem kezdheti meg a horgászatot! 

4. A verseny lebonyolítása: 

Etetés kezdete:   első kürtszó 10 perccel a verseny kezdete előtt 

Verseny kezdete:  második kürtszó 

Verseny vége felhívás:  harmadik kürtszó 5 perccel a verseny befejezése előtt  

Verseny vége:  negyedik kürtszó  

5. A verseny ideje alatt csak természetes alapanyagból készült kereskedelmi forgalomban kapható 
csalival lehet horgászni – nem használható gumikukorica, hungarocell golyó. 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 sorsolás keretében a verseny előtt ellenőrízheti! 

Egy fordulóban személyenként 17 l etetőanyag és 1,5 liter élő csali használható, amelyből 0,5 liter lehet a 
szúnyog lárva, ezen felül 0,125 liter lehet a tűzőszúnyog. A verseny ideje alatt ráetetni csak egykezes 
gombócokkal, cup-kittel, etetőkosárral, valamint csúzlival szabad.  

6. A versenyzők a vízbe nem mehetnek, a verseny ideje alatt más személy segítségét nem kérhetik, és 
nem fogadhatják el. A versenyzők a helyüket a mérlegelésig nem hagyhatják el, Amennyiben a mérlegelők 
a rajthelyen nem találják a versenyzőt, akkor az elérhető maximális pontszámot +5 pontot kap a rajthelyet 
elhagyó horgász. 

7. Az értékelésbe minden szabályosan kifogott békés hal beleszámít – a kívülről akadt hal is beleszámít 
a versenybe - amellyekkel kíméletesen kell bánni és a mérlegelésig (haltartó szákban) élve kell tartani 
legkésőbb a horgászverseny végéig és kíméletesen kell visszaengedni. 

A „kantáros hal” nem számít bele a versenybe, és az így fogott halakat azonnal vissza kell engedni! 

Versenybe csak a lefújás pillanatában már birtokolt és a víz vonalát elhagyott hal számít bele! 

Szándékosan történő külső akasztásra irányúló horgászat tiltott! 

Ragadozóhalat azonnal vissza kell engedni, az 5 kg-nál nagyobb egyedsúlyú hal esetén soron kívüli 
mérlegelést kell kezdeményeznie a versenyzőnek – ennek elmaradása esetén az elérhető maximális 
pontszámot + 5 pontot kap büntetésként a fogott súlytól, helyezéstől függetlenül. 

http://www.fcms.hu/
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8.  A versenyző köteles minden hulladékot összegyűjteni és elszállítani a horgászhelyről. 

9. Kerékpárút gépjárművel nem vehető igénybe semmilyen formában verseny kapcsán a versenyben 
résztvevők részéről! 

 

A verseny értékelése:  

Minden gramm hal 1 pontot ér. 

1. Csapat értékelés: 

I. forduló: a három fő szektorokban elért eredménye (helyezési száma) kerül összeadásra, ez a 
pontszám kerül értékelésre, a legkisebb pontszámot elért csapat a forduló legjobbja. 

II. forduló: a három fő szektorokban elért eredménye (helyezési száma) kerül összeadásra, ez a 
pontszám kerül értékelésre, a legkisebb pontszámot elért csapat a forduló legjobbja. 

Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így 
elérhető helyek átlagával egyenlő. A halat nem fogók az induló csapatok száma + 1 büntetőpont 
helyezési számot kap. 

Végeredmény: I. forduló + II. forduló pontszáma összeadva. A legkisebb pontszámot elért csapat a 2022 évi 
Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó legjobb csapata címet nyeri el az „A” és „B” kategóriában egyaránt. 
Azonos pontszám esetén esetén a csapatok két napi összfogásának súlya dönti el az elsőséget. 

2. Egyéni értékelés: 

I és a II. forduló alatt elért egyéni szektorhelyezés pontszáma összeadva. A legkisebb pontszámot elért 
résztvevő a 2022 évi Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó legjobb horgásza címet nyeri el az „A”. és „B”. 
osztályban egyaránt.  

Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így 
elérhető helyek átlagával egyenlő. A halat nem fogók az induló csapatok száma + 1 büntetőpont helyezési 
számot kap. 

Az Általános Versenyszabályzattól eltérően az egyéni versenyszámban a nem iparági versenyző eredményei 
is értékelésre kerülnek! Azonos pontszám esetén a két nap egyéni összfogásának súlya dönti el az 
elsőséget. 

 

I. Társasági értékelés: „A legeredményesebb társaság” 

A társaságok közötti értékelésnél az osztályokban élért helyezési számokat és a társaságonként részvevők 
létszámát kell figyelembe venni.  

A társaságok/ együtt értékelendő társaságcsoportok csapatainak összesített helyezési számát kell elosztani 
a résztvevő társaság/ együtt értékelendő társaságcsoportok versenyzőinek számával. A kapott legkisebb 
arányszámot elért társaság/társaságcsoport nyeri el a „legeredményesebb társaság” címet és a vele járó 
kupát. Pontegyenlőség esetén a grammra több halat fogó társaság nyeri el a címet. További egyenlőség 
esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező társaság a győztes. 

Díjazás: 

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

Egyéni: „A” és „B” osztályban 1-3 helyezett oklevél, serleg 4-6 helyezett oklevél  
Legeredményesebb társaság: oklevél és serleg 
 



Versenykiírás – XXXIX. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó – Deseda -tó, 2022.06.24 - 26. 
 

 

10 
 

Egyéb információk: 

1. A versenyszabályokat mindenki köteles betartani! A szabálytalanságot elkövetőt a versenybizottság 
kizárhatja. 

2. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, az esetlegesen előforduló balesetekért a 
rendező szervezetek felelősséget nem vállalnak. 

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

4. A kerékpárút gépjárművel semmilyen célból nem vehető igénybe a versenyzők – kisérők részéről! 

5. Az indulási jogosultságra vonatkozó feltételek közül a családi- és munkaviszonyra vonatkozó részt a 
munkáltatói szervezet igazolja a nevezési lap aláírásával. Az osztályok 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.  

6. Minden, jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésben a villamosenergia-ipari horgásztalálkozók 
Versenyszabályzata, a villamosenergia-ipari sporttalálkozók általános Versenyszabályzata, valamint a 
Villamosenergia-ipari Sportbizottság által felkért személyekből álló Horgász Sportági Bizottság 
állásfoglalásai, illetve a technikai értekezleten elfogadott személyekből álló Versenybizottság állásfoglalása 
irányadók. 

7. A versenyen indulóknak rendelkezniük kell érvényes horgászkártyával és 2022 évre érvényesített 
állami jeggyel. 

8. A pályatérképen jelölteknek megfelelően az „A” osztályban induló csapatok verseny helyszíne 
valamint az „B” osztály E/2 szektora valamint az „F” szektor a találkozási pont felől közelíthető meg – itt a 
kisorolt horgászhelyek sorrendjében lehet gépjárművel megközelíteni a helyeket – ezt a tó üzemi 
személyzete fogja vezényelni.  
A „B” osztályban induló csapatok versenyénél a „D” szektor illetve az „E/1” szektor helyszínei pedig a 
tározó 67-es útról a Somogyaszaló felöli bejárón keresztül érhetők el.  

9. Az „A” osztály és a „B” osztály „E/2” szektoraiba a behajtási sorrend: E/2 szektor versenyzői, majd 
az „A” szektor, ezt követően a „B” szektor és végül a „C” szektor versenyzői. Akik ezen behajtási sorrendnek 
nem tesznek eleget, már csak gyalogosan tudják megközelíteni a horgászhelyüket. 
A behajtási sorrendet a tó üzemi személyzeti fogja vezényelni – ezért utána már csak a gyalogos bejutás 
lesz biztosítva! 

10. Az autók minden szektor esetében bent maradhatnak a horgászhelyen. 

11. Kérünk minden horgásztársat, amennyiben rendelkezik pontymatraccal, pontyzsákkal, nagyobb 
méretű merítővel illetve sebfertőtlenítővel, azt hozza magával és használja.  

12. Minden horgászhely gépkocsival jól megközelíthető (minimális gyaloglással), parkolásnál mindenki 
ügyeljen arra, hogy a többi autó közlekedését ne akadályozza, illetve a kerékpárútat ne vegye igénybe.  

13. A teszthorgászat minden versenyző részére biztosított pénteki napon! Teszthorgászatra a 
versenyzésre kijelölt pályaszakaszon van lehetőség, pénteki napon 8:00 – 16:00 között. 

Akik ezt igénybe szeretnék venni azok rendezvénysátornál kell, hogy felvegyék ingyenes napijegyüket a 
horgászat megkezdése illetve a horgászhely elfoglalása előtt – lsd. térkép! 

A kerékpárút természetesen nem vehető igénybe gépjárművel!  

 
(A tó többi szakaszán napijegy megvásárlása mellett lehet horgászni.) 
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XXXIX.VILLAMOSENERGIA-IPARI HORGÁSZTALÁLKOZÓ 
 

Térkép a helyszínekről 

 

Pályatérkép: 
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Szállásról térkép: 
 

 

 

Hűtőkocsi 

Megnyitó + reggeli helyszíni 

Parkoló 

REGISZTRÁCIÓ + Szállás (1) 

+ technikai értekezlet helyszíne 

Gálavacsora helyszíne - előadói tömb 

Szállás (2) 


