
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Westsik Kupa 

amatőr középiskolás horgászverseny 

 

Versenykiírása 
 

 

 

 

Nyíregyháza, 2016. június 3. 
 



1./ A verseny célja:    
 versenyzési lehetőség biztosítása a 

nevező középiskolai tanulók számára; 

 a fiatalok közötti sporthorgász barátságok 

kialakítása, elmélyítése; 

 a sporthorgászat népszerűsítése, a fair play szellemiségének 

elfogadása  

 a Westsik Kupa amatőr középiskolás horgászverseny helyezéseinek 

eldöntése 

 

2./ A verseny helyszíne: Nyíregyháza, Bujtosi tavak 

 

3./ A verseny időpontja: 2016. június 3, péntek, 7.00 óra 

 

4./ Résztvevők: 

 a versenyre benevező középiskolás tanulók 

 Kategória –  a verseny ifjúsági egyéni kategóriában kerül 

meghirdetésre 

 

5./ A verseny rendezője: a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző  

                                          Iskola 

Szakmai partner: Bujtosi Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület, 

                               Fekésházy Gábor, egyesületi titkár 

 

6./ A versenybizottság tagjai:  
 

 Virók Ernő elnök, 

 Szabó László titkár, 

 Gönczi András, 

 Szigetvári Péter 

 

7./ A verseny programja és lebonyolítása: 
 

 7.00 órától – gyülekező és a nevezések egyeztetése  

 7.30 – a rajthelyek kisorsolása - a jelentkezés sorrendjében kerülnek 

           kihúzásra! 

 7.55 – a rajthelyek elfoglalása 



 7.55 – első jelzés (az etetés megkezdése)  

 8.00 – második jelzés (a verseny 

           megkezdése) 

 12.55 – a verseny utolsó öt percének a  

             jelzése 

 13.00 – a verseny vége, mérlegelés – az egyes horgászhelyeken  

             történik! 

 13.30 – eredményhirdetés, díjátadás 

 14.00 – sportbaráti beszélgetés, a verseny kiértékelése; saját, hozott  

             ebéd elfogyasztása 

 

8./ Nevezés:  

 a versenyre nevezési díj nincs, 

 a nevezések leadása személyesen a Versenybizottság tagjainál, vagy 

 a mellékelt nevezési lapon írásban, vagy e-mail-ben az alábbi címen  

 cím: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

                 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

        E-mail: suli@westsik.sulinet.hu, vagy 

                      viroke@freemail.hu 

        Információ: Virók Ernő 06/30/488-3387  

 a nevezés feltétele: 2016. évre kiváltott állami horgászjegy, illetve 

annak fénymásolata 

 

9./ Nevezési határidő: 2016. június 01., szerda, 16.00 óra 

 

10./ Díjazás: 

 

 a verseny egy egyéni, ifjúsági kategóriában kerül díjazásra; 

 az egyéni kategóriák I-III. helyezett versenyzői oklevél és egyéb 

díjazásban, tárgyjutalomban részesülnek, 

 különdíjban részesül a legnagyobb halat kifogó versenyző. 

 

11./ Egyéb sportági rendelkezések 

 

 a versenyen mindenki egy darab tetszőleges (úszós, vagy 

fenekezős) készséget használhat, de csak egy horoggal,   

 minden versenyző horgászfelszereléséről saját maga gondoskodik; 
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 a kifogott halak mérlegelésig történő 

sportszerű tárolása érdekében kötelező a 

haltartó szák használata,  

 a kifogott halak mérlegelés után 

visszaengedésre kerülnek; 

 nemes hal, pl. ponty, amur, csuka, süllő kifogása esetén a kifogást 

követően azonnali mérlegelés és visszaengedés történik! 

 a verseny ideje alatt a verseny területén mások számára tilos a 

horgászat! 

 minden más kérdésben a MOHOSZ Országos Horgászrendjében  

megfogalmazott előírások és szabályok érvényesek, illetve 

irányadók. 

 

12./ Költségek:  
 

 a sportrendezvény részvételi és díjazási költségeit a versenyt 

rendező intézmény biztosítja; 

 az intézmény minden induló számára 2 kg etetőanyagot biztosít; 

 minden versenyző étkezéséről és ellátásáról saját maga gondoskodik 

(reggeli, ebéd, üdítő, ásványvíz) 

 

 

Eredményes horgászatot, sportszerű versenyzést és kellemes 

kikapcsolódást kíván a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző 

Iskola és szakmai partnere a Bujtosi Sporthorgász és Tájvédelmi 

Egyesület! 

 

 

Nyíregyháza, 2016. május 05.      

 

                                                Sporttársi üdvözlettel:                     
 

 

              

           Virók Ernő                                                  Dr. Rubi Ferenc 

 a Versenybizottság elnöke                                          igazgató 



NEVEZÉSI LAP 
az I. Westsik Kupa amatőr 

középiskolás 

horgászversenyre 

                
Nyíregyháza, 2016. június 3. 

  

Nevezési határidő: 2016.. június 1., szerda, 16.00 óra 
 

A ……/……  osztály részéről az alábbi tanulók neveznek be a fenti 

sportrendezvényre 

A versenyzők névsora: 

 

Ssz. Név Születési adatok Állami 

horgászjegy száma 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

A versenyen minden versenyző a saját felelősségére vesz részt! 

A sportrendezvény versenykiírását elfogadjuk és betartjuk! 

A nevezési lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek! 

 

 

Nyíregyháza, 2016. ………………………          

                                                            

                                                                     

                                                                      …….……………………                   

                                                          osztályfőnök 
 


