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F.I.P.S.e.d.
NEMZETKÖZI ÉDESVÍZI SPORTHORGÁSZ SZÖVETSÉG

A NEMZETKÖZI CSAPATVERSENYEK
HIVATALOS SZABÁLYZATA
NEMZETEK, KLUBCSAPATOK,NŐK,IFJÚSÁGI, UTÁNPÓTLÁS (U14, U18,
U24) ÉS VETERÁN

SZERVEZÉS
1. A hivatalos nemzetközi versenyeket a CIPS-be tömörült országos szövetségek rendezik. A
rendező szövetség hivatalosan felelős az adott versenyért.
2. Csakis a CIPS-hez tartozó országos szövetségek tagjai vehetnek részt a versenyeken, feltéve, hogy e szövetségeknek nincs tagdíjelmaradásuk; vagy olyan klubcsapatok, amelyek az
említett szövetségek tagjai; a résztvevőket az országos szövetségeknek kell nevezniük; a csapatok tagjainak mind a klubcsapatok mind az országos szövetségek esetében ez utóbbinak
megfelelő állampolgárságúnak kell lenni.
A klubcsapatokban egyetlen külföldi versenyző szereplése megengedett, azzal a feltétellel,
hogy e versenyzőnek az illető klub országában állandó lakhellyel és horgászengedéllyel kell
rendelkeznie.
Az a versenyző, aki valamely világbajnokságán vagy más nemzetközi találkozón egy adott
ország színeiben egyszer már részt vett, egy másik nemzet színeiben nem indulhat.
A versenyzőknek személyazonossági igazolvánnyal, vagy útlevéllel, vagy valamilyen más
bizonyító okirattal bármikor igazolni kell tudniuk állampolgárságukat, ellenkező esetben állampolgárságot tanúsító okirattal kel rendelkezniük és csapatuk országában kell lakniuk. Ezeket az okiratokat az első vagy második kapitányi értekezleten be kell mutatniuk.
Valamennyi Világbajnokságon és az Európa Bajnokságon kizárólag a nemzeti országos
szövetségek csapatai vehetnek részt.
Nemzetközi bajnokság rendezésének jogát csak olyan ország kaphatja meg, amely az
általa megrendezni kívánt bajnokságon az azt megelőző három legutóbbi évben legalább egy
alkalommal részt vett.
Valamennyi rendező ország köteles egy előzetes programot megküldeni a FIPSed Titkárságára a bajnokságot megelőző év novemberének végéig.
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A Horgász Világjátékok kivételével valamennyi bajnokság versenynyomtatványait,
eredménylistáját és a helyezések listáját a FIPSed készítheti; a szervező országnak vállalnia
kell az e munkát végző teljes tartózkodási költségét (szállás, étkezés, bankettjegy); az otttartózkodás az edzés 1. napját megelőző estétől a záróbankettet követő napig tarthat; a FIPSed
vállalja az utazási költségeket.
Valamennyi világbajnokságon a szervező ország vállalja a FIPSed Igazgató Tanácsa két
küldöttének teljes ott-tartózkodási költségét (szállás, étkezés, bankettjegy); az ott-tartózkodás
az edzés 1. napját megelőző estétől a záróbankettet követő napig tarthat.
Egyetlen világbajnokság megrendezésének jogát sem kaphatja meg olyan ország, amely
nem vállalja, hogy a halakat mérlegelés vagy megszámolás után visszahelyezteti a vízbe (a
halak megölésének tilalma).
A világbajnokságot vagy Európa-bajnokságot szervező ország készítteti el – a FIPSed
költségére – a díjakat; 3 díjat kell biztosítani a csapatbajnokságra és 3 díjat az egyéni bajnokságra; e díjaknak feltétlenül tartalmazni kell egy táblát, amelyre a „FIPSed” felirat, valamint a
bajnokság helye és időpontja lesz rávésve. A FIPSed által biztosított összeg a 6 díjra összesen
300 euró. A FIPSed biztosítja továbbra is az érmeket.
A meghívásokat és a programot kizárólag a FIPSed tagszervezeteihez lehet címezni (nem
lehet sem klubokat, sem egyéni versenyzőket meghívni)
Az „Ifjúsági” (U14, U18, U22) és a „Veterán” kategóriában a korhatárok a következők:
-

U14: a bajnokságot megelőző év december 31-én 14 évnél fiatalabb, de 10.
évét betöltötte.

-

U18: a bajnokságot megelőző év december 31-én 18 évnél fiatalabb.

-

U22: a bajnokságot megelőző év december 31-én 22 évnél fiatalabb.

Egy korosztály átugrása lehetséges (egy U14-es részt vehet az U18-as kategória versenyén, egy U18-as részt vehet az U22-esek versenyén).
-

VETERÁN: a bajnokságot megelőző év december 31-én több mint 60 éves

3. A CIPS-hez tartozó valamennyi nemzet egyetlen egy csapatot indíthat; egy csapat 5 horgászból áll; egy tartalék pedig az első sorsolást megelőzően nevezhető.
A veterán és az ifjúsági (U14, U18 és U22) bajnokságon 4 fős csapatok indulnak, egy tartalék pedig az első sorsolást megelőzően nevezhető.
Egyénileg egyetlen versenyző nevezését sem lehet elfogadni.
Ha egy versenyző látható sérülés miatt nem tudja befejezni a fordulót, a benevezett tartalékversenyző ugyan azokkal az eszközökkel és etetőanyaggal folytathatja a versenyt, a cserét
a zsűri egy tagjának kell engedélyezni.
4. A versenyek folyamokon, folyóvizeken, csatornákon vagy állóvizeken kerülnek lebonyolításra; az illető vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lennie, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, és legalább 1,50 méternyinek, a versenypálya szélességének minimum 25 méternek kell lennie.
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5. A kiválasztott pályának lehetőleg egyenes vonalúnak, s valamennyi versenyzőnek egyenlő
feltételeket biztosítónak kell lennie; a pályának lehetővé kell tennie, hogy a versenyzőket vonalban lehessen elhelyezni; lehetőleg el kell kerülni az elektromos vezeték, híd stb. miatt történő megszakítást. A pálya semmilyen veszélyforrást nem jelenthet sem a versenyzők, sem a
nézők számára.
A bajnokságra kijelölt pályát a nemzetközi szövetség technikai bizottságának egy vagy több
tagja megtekinti, mégpedig az évnek ugyanabban az időszakában, mint amelyben az adott
versenyt megrendezik; a bizottság a tapasztaltakról szóló beszámolót döntésre a FIPSed Igazgató Tanácsa elé terjeszti, amely tájékoztatásul a CIPS-nek továbbítja. A FIPSed a pályát elfogadó vagy visszautasító döntéséről az adott nemzeti szövetséget tájékoztatja.
Az elszállásolást és ellátást illetően két lehetőség áll a nemzetek rendelkezésére:
1. Választhatják a rendező ország által kínált elszállásolást és ellátást (fakultativ9, ebben
az estben a rendező országnak közölnie kell az alábbiakban felsorolt feltételeket:
- meghatározni az egy főre számított félpanziós árat bármilyen legyen az otttartózkodás időtartama (a teljes panziós ellátás törlendő); a résztvevő országnak meg kell adnia ott-tartózkodásának pontos időpontjait (a „hivatalos
ott-tartózkodás” fogalma, amelyet sok országban használnak a csütörtöktől
számított időtartamra, soha nem szerepelt semmilyen szabályzatban)
- meghatározni a záróbankett részvételi díját
Az elszállásolás és ellátás körülményei a Technikai Bizottság véleményezési hatáskörébe
tartoznak;
2. Saját maga választja meg szállását és ellátását.
Ebben az esetben a résztvevő országoknak kötelességük, hogy a nevezéssel egyidejűleg (jelentkezési lapon) tájékoztassák erről a szervező országot.
Mindkét esetben (tehát akár a hivatalos szállását választva, akár a hivatalosan biztosított szállást és ellátást igénybe nem véve), a részvételi díj tartalmazza a verseny teljes idejére (edzések és versenynapok) a horgászjegyeket, biztosítást, s különböző egyéb tárgyakat, mint emléktárgyak, kupák, díjak stb. Az egyes bajnokságokon a részvételi díjak a következők:
-
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1100 Euró (beleértve 8 bankettjegyet és 6 horgászjegyet) a Nemzetek és a
Nők világbajnokságán
1000 Euró (beleértve 7 bankettjegy és 5 horgászjegy) a veterán világbajnokságon
1000 Euró ((beleértve 7 bankettjegy és 5 horgászjegy) az ifjúsági világbajnokságon, amennyiben egy ország egyetlen csapatot indít, ebből a FIPSed
350 eurót megtérít, tehát a részvételi díj 650 Euró.
1500 Euró ((beleértve 14 bankettjegy és 10 horgászjegy) az ifjúsági világbajnokságon, amennyiben egy ország két csapatot indít, ebből a FIPSed
700 eurót megtérít, tehát a részvételi díj 800 Euró.
2000 Euró ((beleértve 21 bankettjegy és 15 horgászjegy) az ifjúsági világbajnokságon, amennyiben egy ország három csapatot indít, ebből a FIPSed
1050 eurót megtérít, tehát a részvételi díj 950 Euró.
A záróbanketton a rendező országnak annyi ülőhelyet kell asztaloknál biztosítani, ahány bankettjegyet kiadott, akár álló- akár ülőbankettről van szó.
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Amennyiben a résztvevő országok a szervező ország által megállapított határidőig nem jelzik
elszállásolásuk körülményeit, abban az esetben saját maguk kötelesek gondoskodni elhelyezésükről, s kötelesek az adott részvételi díjat megfizetni a szervezőknek.
Az az ország, amelynek csapata a benevezése ellenére nem jelenik meg egy bajnokságon,
az adott résvételi díjat köteles megfizetni a rendező országnak. Ennek a szabálynak a megszegése esetén az illető ország nem vehet részt nemzetközi bajnokságon, s nem rendezhet ilyen
bajnokságot.
A résztvevők a rendező ország szövetségének kötelesek jelezni érkezésüket, mégpedig az
edzés 1. napját megelőzően egy héttel. Az a csapat, amely nincs jelen (nem érkezik meg) a
péntek délelőtti hivatalos edzésen, kizártnak tekintendő, azaz nem vehet részt a világbajnokságon. (v.ö. Büntető szankciók, 31. §.)
A rendező ország a programban köteles feltüntetni a verseny helyszínének 20 km-es körzetében elhelyezkedő szállodák és kempingek listáját.
Az egyes bajnokságok megrendezése a következő menetrendet követi:
Klubcsapatok Bajnoksága: június 1-15 között
Európa-bajnokság: június utolsó vagy július első hetének vége
Veterán Bajnokság: július 2. hétvégéje
Ifjúsági Bajnokság (U14, U18 és U22): július utolsó vagy augusztus első hetének vége
Női világbajnokság: augusztus 15-30 között
Nemzetek Világbajnoksága: szeptember 1-15 között
6. A versenyek során a versenyzők részére minimum 10, maximum 20 méter széles horgászhelyet (ring) kell biztosítani. A horgászhelyek szélessége a technikai bizottság egyetértésével
határozható meg. Valamennyi versenyző horgászhelyét mind jobbról, mind pedig balról egyegy méter széles semleges zóna különítheti el (ennek szélessége csökkenthető vagy meg is
szüntethető).
A horgászhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a versenyzők a nézőktől megfelelően el legyenek különítve; e célból a parttól egyenlő távolságra (minimálisan 10 méter a kívánatos távolság) kordon, illetve lezáró szalag feszíthető ki, ugyanakkor a hivatalos személyek részére a
horgászhelyek és a nézők között egy kijelölt folyosót kell fenntartani. A versenyzőknek
semmilyen felszerelése nem nyúlhat bele a hivatalos folyosóba.
Csapata tagjainak horgászhelyeire egyedül a csapat kapitányai (országonként 2) léphetnek
be; tisztségüket jól látható módon rajtszámmal megjelölve. Egyszerre csak egy kapitány tartózkodhat a horgászhelyen belül.
A rendezőknek valamennyi horgászhelyet az illető versenyző nevét, nemzetiségét feltüntető
táblával kell ellátniuk, amelyen a verseny alatt minden órában fel kell tüntetni a versenyző
által kifogott halak darabszámát.
TECHNIKAI ÉRTEKEZLETEK
7. A technikai értekezleten a szektorbírók jelenléte kívánatos.
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1. értekezlet - csütörtök délután illetve két nappal az első forduló előtt.
E megbeszélés során a jelen szabályzat 28. pontjának megfelelő nemzetközi zsúrit kell felállítani, majd a következő teendőket elvégezni:
1- A nemzetek név szerinti felsorolása
2- A nemzetek betűrend alapján történő sorsolása az 1. forduló sorsolási sorrendjének
megállapítására.
3-A bajnokság lezajlásával kapcsolatos egyéb információk.
2. értekezlet - péntek délután illetve az első forduló előtti napon.
Szektorsorsolás (A, B, C stb.) valamennyi csapat valamennyi versenyzője számára.
Amennyiben egy csapat szakvezetője (kapitány) vagy a nemzeti szövetség küldötte (csapatvezető) a sorsoláson nincs jelen, úgy helyette a FIPSed elnöke vagy a FIPSed kijelölt képviselője végzi el a sorsolást.
3. értekezlet – az első forduló reggelén
- sorsolás a versenyzőknek a szektorokban való elhelyezkedéséhez
4. értekezlet – az első forduló után
- az első forduló eredményhirdetése
- a fordulóhoz kapcsolódó észrevételek
- szektorsorsolás (A, B, C stb.) valamennyi csapat valamennyi versenyzője számára a második fordulóra
5. értekezlet – a második forduló reggelén
- sorsolás a versenyzőknek a szektorokban való elhelyezkedéséhez

SORSOLÁS
8. Az egyes fordulók sorsolását, a rendező szervezet felügyelete mellett, legalább 180 perccel
a verseny megkezdése előtt kell megtartani valamennyi csapat kapitányának vagy csapatvezetőjének, valamint a FIPSed egy vagy több képviselőjének jelenlétében.
Mindkét fordulóban mind az 5 (ifjúságiaknál és veteránoknál 4) versenyző számára a szokásos módon sorsolással szektort kell húzni.
A rajthelyek sorsolása előre elkészített automatikus sorsolási rács alapján történik mindkét
fordulóban. A sorsolási rács oly módon van kialakítva, hogy egy csapat versenyzői a szektor
mindegyik ötödében (ifjúságiaknál és veteránoknál negyedében) szerepeljenek. Az első forduló sorsolása, amely az első technikai értekezleten meghatározott húzási sorrendben történik,
automatikusan megállapítja valamennyi horgász beosztását mind az öt (ifjúságiaknál és veteránoknál négy) szektorban és meghatározza, természetesen a szektorsorsolás után, a versenyzők helyét a második fordulóban. A sorsolási rács a résztvevő nemzetek számához igazodik.
9. Folyamokon, folyóvizeken vagy csatornákon az 1. helyszám majd a többi helyszám kijelölése a vízfolyással ellenkező irányba növekvő sorrendben történik; állóvizeken (tavakon, stb.)
5
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a víztükörrel szemben állva baloldalon helyezkedik el az 1. helyszám, s balról jobbra haladva
folytatódik a többi helyszám kijelölése.
10. A kapitányok a csapat valamennyi tagja részére átveszik a rajtszámokat.
A kapitányok (mindig két kapitányt kell számításba venni) rajtszámának zöld színűnek, a
tartalékoké piros színűnek kell lenni. A versenyzők rajtszámainak a zöldtől és pirostól eltérő
színűnek szektoronként más-más vagy más színű jelzéssel ellátottnak kell lenniük.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
11. a.) Valamennyi versenyzőnek 120 perc áll rendelkezésre a felkészülésre. A versenypályára való megérkezéskor a rajtszámmal ellátott versenyzőknek a sorsoláson kapott helyre kell
helyezniük felszerelésüket, anélkül, hogy a rajthelyre belépnének (ez érvényes a felszerelés
szállításában segítkező személyekre is). Semmilyen felszerelés elkészítése nem történhet meg
a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. Az előkészületek során a
versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el. Bármilyen felszerelés kizárólag az
etetés megkezdését jelző hangjelzés előtt és kizárólag a versenybíró közvetítésével juttatható
el a versenyzőhöz. Az etetés megkezdését jelző hangjelzés elhangzása után tilos bármilyen
csali, etetőanyag vagy más felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot egy eleme a versenybíró közvetítésével a versenyzőnek átadható. A
versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomagolásában is.
A felkészülési idő alatt etetőanyag és csali is vihető be a versenyzőnek, de valamennyit az
ellenőrző szektorbírók rendelkezésére kell bocsátani a fordulót megelőző órában. Az ellenőrzés megtörténte után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali bevitele. Eddig az időpontig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy
harmadik személy által.
b.) Az etetőgombócok meggyúrása és az etetés csakis az etetőanyag- és csaliellenőrzés
után kezdhető meg. Ellenőrzés nélkül a versenyzőnek nem szabad horgásznia.
A versenyzők a pályára közvetlenül saját szállítóeszközeikkel érkezhetnek meg.
12. Minden versenyző mellé egy versenybírót, minden szektorra egy szektorbírót kell biztosítani. A versenybíróknak és szektorbíróknak pontosan ismerniük kell a jelen versenyszabályzatot.
A szektorbíró feladata, hogy (lehetőleg a FIPSed Igazgató Tanácsának egy tagjával együtt)
ellenőrizze:
a

b
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az etetőanyag mennyisége [kész (bekevert, áttört), nedves állapotban, beleértve
földet, agyagot, kukoricát, magokat és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt] valamennyi bajnokságra egységesen maximum 17 liter lehet. A FIPSed Igazgató Tanácsa a Technikai Bizottság javaslatára ettől esetenként eltérést engedélyezhet.
a csali mennyisége (valamennyi csalit meg kell mérni, s nem összenyomkodott állapotban) valamennyi bajnokságra egységesen 2,5 liter lehet, s ebből maximum 1
liter lehet a szúnyoglárva összmennyisége. A FIPSed Igazgató Tanácsa a Technikai Bizottság javaslatára ettől esetenként eltérést engedélyezhet.
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c

d

A versenyzőnek kötelezően be kell mutatnia a programban előírt csali- és etetőanyagait. Amennyiben ez nem történik meg, a versenyző figyelmeztetést kap (31 a)
pont); a szabályzatot megsértő versenyzők nevét ismertetni kell a technikai értekezleten; amennyiben a szabálysértés a második fordulóban vagy egy következő
bajnokságon megismétlődik, a versenyzőt visszaesőként ki kell zárni.
A horogra szánt tűzőszúnyog-lárva kivételével (az etetőanyagba szánt szúnyoglárvát dobozban kell tartani), amelyet vízben lehet tartani, az etetésre és horogra szánt
minden egyéb csalit hivatalos szabványdobozban kell bemutatni, valamennyi másképpen bemutatott csali elkobzásra és szankcionálásra kerül (egy szektor-helyezési
szám levonása).
Az etetőanyagot beosztásos mérőedényben kell az ellenőrzésnek bemutatni, a csalikat pedig "hivatalos mérődobozokban". Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie
kell e mérőedényekkel és a "hivatalos mérődobozokkal". Ha a versenyző nem rendelkezik „hivatalos mérődobozokkal” egy büntetőpontot kap helyezési számait illetően (példa: hivatalos mérőedénnyel nem rendelkező, ötödikként végzett versenyző
hat helyezési számot kap az öt helyett, a hatodik helyen végzett versenyző is hat
helyezési számot kap).
Az etetőanyag szitálása (szitával, hálóval, merítőszákkal stb.) valamint keverése
(elektromos keverővel) a limitellenőrzést követően tilos.
Permetező spray használható a csaliragasztásnál. Az etetőanyag permetezése szigorúan tilos az ellenőrzés megtörténte után, csakis a nehézetetés után (tehát a 3. jelzés
után) szabad az etetőanyagot permetezni.
Ami a vízilárvákat illeti, ezeket egyetlen mérődobozban kell az ellenőrzésnek bemutatni (példa: ha egy liter vízilárva van engedélyezve, ezt egy darab egy literes
mérőedényben kell a limitellenőrzésen bemutatni. A dobozokat az ellenőrzésen úgy
kell bemutatni, hogy azon semmiféle megtartó adalékanyag nem lehet (példa: tilos
olyan adalékot használni, ami a doboz fedelét lezárva tartja).
begyűjtse az esetleges többlet etetőanyagot és csalimennyiséget.

A versenybíró feladata:
a- a haltartó szák ellenőrzése
b- az adott versenyző horgászatának ellenőrzése
c- valamennyi fogás ellenőrzése és feljegyzése
d- a verseny befejezése után továbbra is felügyeli versenyzője fogásait, s a mérlegelők
eltávozásáig feladata, hogy meggátolja valamennyi nem-hivatalos személy belépését a horgászhelyre; a versenyzőhöz hasonlóan aláírja a fogás eredményét igazoló dokumentumot.
13. A versenyzőknek szükség szerint be kell tartaniuk (az illető országban érvényes) méretkorlátozásokat. Ezeket a korlátozásokat a technikai értekezleten kell ismertetni (a kapitányok
felelőssége, hogy ezekről a versenyzőket tájékoztassa). A kifogott halakat apró szemű haltartó
szákban (micromesh) kell tartani. A kerek szák átmérőjének legalább 40 centiméternek, a
négyszög alakú átlójának legalább 50 centiméternek kell lenni, hosszának pedig minimum 3
méternek kell lenni, a verseny tartama alatt a lehető legnagyobb hosszúságban a vízbe kell
merülnie. Semmilyen más haltartó eszközt nem szabad használni. A versenyzőknek saját
haltartó szákkal kell rendelkezniük, kivéve, ha a rendező nemzet ezt biztosítja számukra. Azt
a versenyzőt, aki bármely formában megcsonkított halat ad át mérlegelésre, szankcionálni
kell.
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14. Az etetőanyag és a csali összetételének természetes eredetű anyagokból kell állnia. Fémes
eredetű anyagok használata tilos. A csonti-, a báb-, a földigiliszta- és a trágyagiliszta-műcsali
használata tilos.
A hivatalos edzések illetve a verseny egyes fordulóinak befejeztével a fel nem használt csalit és etetőanyagot tilos a vízbe dobni.
15. A verseny szektorokban, kétszer három órás fordulókban zajlik; bármely okból (például
vihar) történt félbeszakítás esetén a forduló akkor érvényes, ha legalább 1 óra horgászidő
számítható.
16. Valamennyi versenyzőnek a legteljesebb mértékben be kell tartania a versenyszabályzatot.
17. A horgászkészség kötelező tartozéka az úszó; csakis egyszerű, egyágú horgok használhatók; a túlsúlyozás kategorikusan tilos (a szerelék súlya nem haladhatja meg az adott úszó teherbíró képességét). Tilos a fenekező készség, úszóval ellátott vagy úszó nélküli ólom, az
oldalt szerelt előke, kanalak, műlegyek, élő vagy élettelen csalihalak, valamint halikra használata.
A fősúly főszabályként nem feküdhet a mederfenéken. Ugyanakkor a teljes súlyozás 10 százalékának a fenékre való leérése elfogadható. Folyóvízi horgászat esetén a vízáramlás sebességétől függetlenül a súlyozást úgy kell elkészíteni, hogy az semmiféleképpen ne akadályozza
az úszós szerelék szabad mozgását. A „visszatartás” elengedése után az úszós szereléknek
vissza kell nyernie folyamatos mozgását.
Abban az esetben, ha egy zsűritag a 17. pont első két bekezdésével vagy a 35. ponttal kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyelmét ezzel kapcsolatos szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy bothosszat azonnal megmérni anélkül, hogy megvárná a
forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (úszópozíció
megváltoztatása, súlyozás módosítása, előke elszakítása, stb.). Mind az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a zsűri elbírálására van szükség.
A horogra a csalikat csak felfűzve lehet feltenni, összeragasztva nem; tilos a kenyér, a
paszta (összeragasztott anyag vagy csali, mint a pellet, a bojli, az etetőgombóc vagy bármilyen ragasztott csali)
A hal kifogása akkor is érvényes, ha a horog véletlenül nem a hal szájába akadt
Tilos a szándékos gereblyézés.
Mind az edzések alatt, mind pedig a versenyen tilos a halradar használata.
A megfogott, de nem a versenyző készségével akasztott hal nem számít, s vissza kell engedni a vízbe.
18. A versenyzők tetszőleges számú botot szerelhetnek fel, de egyszerre csak egy bottal horgászhatnak.
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19. Csakis a versenyző használhatja a merítőhálót.
20. A versenyzők semmilyen külső segítséget nem fogadhatnak el; egyedül a kapitány léphet
be és kizárólag saját csapata versenyzőjének horgászhelyére, csak szóbeli tanácsokat adhat;
nem léphet be a nem a saját csapatához tartozó versenyző horgászhelyére.
21. A versenyzők maximum 1 méter x 1 méter nagyságú stégeket használhatnak; ezeket sorban, s kizárólag a vízfelületen kívül vagy szükség esetén (a rendezők és a technikai bizottság
jóváhagyásával) részlegesen a vízben helyezhetnek el. Az esetleges kiegészítő stégeket a főstéggel egy sorban kell elhelyezni, s kizárólag szerelékek helyezhető rajtuk el.
Amennyiben a versenyző egy vonalba való helyezéséhez jelzőkre (szalag, kijelölés a talajon stb.) van szükség, ezt az edzés megkezdése előtt kell elhelyezni.
22. A versenyzők horgászhelyüket tetszésük szerint használhatják; tilos azonban a semleges
zóna igénybe vétele.
A horgászhelyen belül a versenyző óvatosan és csendben változtathat elhelyezkedésén.
Tilos horgásznia és csalit bedobnia mind a vízfolyással megegyező, mind azzal ellentétes
irányban lévő semleges zónába; a semleges zónában vagy a szomszéd ringben fogott halak
nem számítanak, s azokat azonnal vissza kell helyezni a vízbe; ennek be nem tartása illetve a
kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartószák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A zsűri
joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.
A fotoriportereknek és a film- vagy tévéoperatőröknek joguk van belépni a semleges zónába
(amennyiben ki van jelölve), azzal a feltétellel, hogy erre mind a két oldalról érintett versenyzők, mind pedig a versenybíró felhatalmazást ad. A vízpart vonalát mindazonáltal 2 méternél
jobban nem közelíthetik meg. Szükség esetén ezt a vonalat a rendezőknek ki kell jelölniük.
Amennyiben semleges zóna nincs kijelölve, e szabály akkor is érvényben marad, a fotoriporterek és operatőrök a versenyző horgászhelyének szélén, de a versenyző vonalától legalább 2
méterre feljebb helyezkedhetnek el.
23. A versenyzők csak az első hangjelzés elhangzása után foglalhatják el horgászhelyeiket; s
ezután kezdhetik el készségeik összeszerelését, a mélységmérést, készségük kipróbálását,
etetőanyaguk elkészítését, haltartó szákjuk vízbe helyezését. Az előkészületekre 120 perc áll
rendelkezésre.
A második hangjelzés jelzi, hogy a csali- és etetőanyag-ellenőrzés 5 perc múlva kezdődik. Az
ellenőrzés mindig a szektorok 1-es számánál indul, 1 óra 10 perccel a nehézetetés megkezdése előtt.
A harmadik hangjelzésre kezdhetik meg a versenyzők az alapozó etetést (erre 5 perc áll
rendelkezésükre). A nehézetetésre szánt etetőgombócokat csakis a horgászhelyre történt belépés és az „ellenőrző bíró” etetőanyag- illetve csali-ellenőrzése után szabad meggyúrni.
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Kizárólag a kézzel történő etetés illetve két kézzel működtetett csúzli vagy etetőcsésze segítségével történő etetés a megengedett. Az etetőanyag elkészítéséhez és vízbe juttatásához
tilos bármilyen tartó- vagy hordozóanyagot (etetőkosár, olvadó etetőtartó stb.) felhasználni.
Az etetőcsésze és a mélységmérő használatánál a megengedett bothossz a mérvadó. Az etetőcsészével történő etetésnél kizárólag egyetlen bot lehet a vízen (tilos egy második bot használata). Az előző paragrafus tiszteletben tartásával a spiccre vagy a spicctartóra rögzített etetőcsésze használata megengedett.

A negyedik hangjelzés jelzi a verseny kezdetét, ekkor a versenyzők már kizárólagosan csak
a könnyű, óvatos etetést alkalmazhatják (könnyű etetés alatt értendő az az etetési módszer,
amikor a horgász egy kézzel gyúrja illetve dobja vízbe az etetőanyagot, anélkül, hogy bármilyen más segédeszközt –comb, vödör stb. venne igénybe). Kizárólag a ragasztott csontival
való etetésnél megengedett az, hogy a megfelelő mennyiségű ráetetőanyagot egy kézzel kivegye, s azt két kézzel összegyúrja. E ráetető gombócokat tilos a verseny megkezdése (negyedik
jelzés) előtt elkészíteni.
Az ötödik hangjelzés figyelmezteti a versenyzőt, hogy összesen öt perc van hátra a forduló
befejezéséig.
A hatodik hangjelzés jelzi a forduló végét, csakis az ekkorra már megfogott illetve vízen
kívül lévő halak számítanak az eredménybe.
A bajnokságok különböző szakaszaiban használatos hangjelzésnek rövidnek kell lenni,
minden esetben a hangjelzés kezdete a mérvadó.
24. A versenybírók a verseny egész tartama alatt a versenyzők mögött, tőlük jobbra vagy balra foglalnak helyet anélkül, hogy a versenyzőket bármiben zavarnák, de úgy, hogy a versenyző minden fogását ellenőrizni tudja. A haltartó szákot úgy kell elhelyezni, hogy azt a versenybíró láthassa, a halakat ebbe kell beletenni és életben tartani a mérlegelés befejeztéig.
MÉRLEGELÉS
25. A mérlegelést öt 5 fős csapat végzi.
Egy személy a mérlegelés felelőse.
Egy másik személy feladata, hogy felírja a mérlegelés eredményét az erre a célra elkészített dokumentumra.
A többi három személy a mérlegeléshez szükséges egyéb feladatokat látja el.
Szektoronként egy mérlegnek kell rendelkezésre állnia. A mérlegeléshez olyan, lyukacsos mérőedény használható, amely lehetővé teszi a víz kifolyását.
A mérés eredményét grammokban kell megadni.
Abban az esetben, amikor rendkívül kis halak, például ivadékhalak esetében a mérés
negatív (tehát a mérleg nem mutat ki súlyt és nullán marad), a halak száma szerint kell az
eredményt figyelembe venni, a helyezések a súlyt mutató mérlegelések eredményei után következnek.
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26. A mérlegelést végző csapat megérkezéséig a versenyzőnek a haltartó szákot a vízben kell
tartania. A halakat a mérlegelést végző csapat egy tagja szedi ki a szákból, megmérik, de nem
számolják meg őket, majd a mérlegelés után a halakat a horgász haltartójába kell visszatenni,
s azt a vízbe visszahelyezni. A szektorbíró a szektor mérlegelésének befejezése után ad engedélyt arra, hogy a halakat a vízbe visszaengedjék. Vitatott esetben ily módon lehetővé válik a
mérlegelés ellenőrzése. A visszaengedés megfelelő óvatossággal kell, hogy megtörténjen (kivéve az ettől eltérő helyi szabályozást).
27. A horgásznak jelen kell lennie a mérlegelésnél, hogy ellenőrizze azt, majd a kifogott halak
súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolja. A dokumentum aláírását, a szektormérlegelés befejezését, a halaknak a vízbe történő visszahelyezését követően a súlyra vonatkozó
semminemű reklamáció nem fogadható el.
ZSŰRI
28. Az esetleges reklamációk elbírálására, és a jelen szabályzatban előirt szankciók érvényesítésére ZSÜRI-t kell létrehozni; a zsűri az első technikai értekezleten alakul meg.
A ZSÜRI tagjai:

•
•
•

a FIPSed elnöke, illetve az általa megbízott személy
a FIPSed főtitkára
a FIPSed Igazgató Tanácsának, illetve technikai-, ifjúsági- és környezetvédelmi bizottságának jelen lévő tagjai
• a rendező ország nemzeti szövetségének elnöke, kivéve, ha ugyanolyan állampolgárságú, mint az előbb felsoroltak, ez alól kivétel a FIPSed elnöke
(vagy annak megbízottja), aki minden esetben a zsűri elnöke is.
Abban az esetben, ha a szabálytalanságot olyan nemzet versenyzője követi el, amely
nemzet képviselője tagja a zsűrinek, a zsűri e tagja (kivéve a zsűri elnökét) a szabálytalanságról való szavazásban nem vehet részt.
A ZSÜRI tagjait a "JURY" megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, s jelen kell lenniük a
versenypályán, hogy az esetleges óvásokat továbbíthassák hozzájuk. Ki kell jelölni egy ügyeleti helyet, ahol a zsűri egy vagy több tagja bármikor elérhető.
29. Bármely óvást - az eredménylistával kapcsolatosak kivételével - a verseny befejezését
követő egy órán belül lehet a ZSÜRI-nek benyújtani. Az óvások szóban is megfogalmazhatók, de ezt követően a legrövidebb időn belül írásban kell benyújtani.
Az eredménylistával kapcsolatos óvások legkésőbb a hivatalos eredménylista kifüggesztése
után 30 percen belül nyújthatók be. A közzétett eredménylistának tartalmaznia kell a közzététel időpontját. A ZSÜRI-nek benyújtott valamennyi óvás esetén 55 euró kauciót kell befizetni; amennyiben az óvást a ZSÜRI nem találja megalapozottnak, a kaució a FIPSed pénztárát
illeti.
Valamennyi szabálysértést és figyelmeztetést a ZSÜRI-vel kell közölni, egyedül a ZSÜRI
illetékes bármely diszkvalifikáció elrendelésére. Az érintett horgászt a döntésről haladéktalanul értesíteni kell.
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A ZSÜRI tagjainak, valamint a szektorbíróknak pontosan ismerniük és tiszteletben tartaniuk
kell a jelen szabályzatot.
30. A bajnokság rendezőinek a jelen szabályzatot a két hivatalos nyelven a ZSÜRI tagjai és a
szakvezető kapitányok rendelkezésére kell bocsátaniok.
A nemzetközi ZSÜRI döntéseit szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség estén a FIPSed
elnökének illetve megbízott képviselőjének szavazata dönt.
A FIPSed Igazgató Tanácsának tagjai megkülönböztetett, személyre szóló jelvénnyel rendelkeznek és szabadon közlekedhetnek a hivatalos személyek részére készített folyosón. A jelvény csak az elnökségi mandátum időtartama alatt (4 év) érvényes.
31. BÜNTETŐ SZANKCIÓK
a figyelmeztetés a 11.a., 12.c., 13., 14.,19.,20.,22.,23. és 26. pont megsértéséért
b kizárás a 11.b., 17. és 35. pont megsértéséért valamint a 11.a., 12.c., 13.,
14.,19.,20.,22.,és 23. pontnak a figyelmeztetés utáni ismételt megsértéséért
c A teljes csapat kizárása a 37b-1 és 37b-3 pont megsértéséért
d kizárás esetén a horgász a résztvevő országok számát eggyel meghaladó helyezési számot kap. Egy horgász diszkvalifikálása esetén valamennyi horgász megtartja eredeti helyezési számát (példa: a 8. helyezési számú versenyzőt diszkvalifikálták, az őt követők megtartják eredeti helyüket és helyezési számukat, azaz 9 helyezési számot, 10 helyezési számot stb.)
e Az az ország, amelyet a zsűri figyelmeztetett, HÁROMÉVI időtartamra őrzi meg e figyelmeztetés következményei. A három éven belüli újabb szabálysértés visszaesésként értékelendő, s mint ilyet a zsűri ennek függvényében, a büntető szankciókban felsoroltaknak megfelelően fog elbírálni.
f Az a versenyző, akit a zsűri figyelmeztetett, ennek következményeit 3 évi
időtartamra megőrzi. Ez azt jelenti, hogy ismétlődő szabálysértés esetén
visszaesőként bírálja el a zsűri, s ennek függvényében, s a büntető szankciókban felsoroltaknak megfelelően fog eljárni
g A FIPSed Igazgató Tanácsának joga, hogy akár a helyszínen, akár utólagosan a jelen szabályzatban fel nem sorolt esetekben is szankciókat léptessen
életbe mind a versenyzők, mind a tartalékok, mind pedig a kapitányok ellen.
32. A FIPSed Igazgató Tanácsának tagjai jogosultak a versenypályára belépni, s megállapítani az esetleges szabálysértéseket.
ÉRTÉKELÉ
33.

1-CSAPATEREDMÉNY

15 csapatig, az értékelés a hagyományos módon történik (jelenleg ez a mozgássérültekre,
U14-re, veteránokra és esetenként a női bajnokságra vonatkozik); 16-29 csapat esetén a szektorok két alszektorra oszlanak (U18, U22, klubcsapat- és Európa-bajnokság), 30 csapat felett
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(a Nemzetek Világbajnokságán) a szektorok három alszektorra oszlanak. Az értékelés a (két
vagy három) alszektoronként zajlik. Amennyiben a résztvevők száma páratlan szám, az értékelés a következőképpen történik (Első példa 2 alszektorral, 17 nemzet csapatával: az első
fordulóban a 9-es szektorhelyen lévő versenyző helyezése a kisebb sorszámú (tehát 1-9)
alszektorban lesz megállapítva, helyezési számként az értékelésnél ez fog számítani. A második alszektorban (9-17 sorszámúak) a 9-es helyen lévő versenyző helyezése csupán ennek a
szektornak az eredményszámításánál veendő figyelembe, azaz: amennyiben ebben a szektorban (9-17 között) például a harmadik helyen végez, akkor a többi résztvevő eredménye:
1,2,3,4,5,6,7,8 és 9. Második példa 3 alszektorral, 37 nemzet csapatával: Az első fordulóban
a 25. és 26. helyen lévő versenyző a 2. alszektorban (14-26) lesz rangsorolva, tehát a 2.
alszektorban (14-26) elért helyezési számuk számít az eredménybe, a 3. alszektorban elért
helyezésüket az alszektor többi versenyzőjének eredményszámításánál kell figyelembe venni,
azaz, hogyha e két versenyző a 3. alszektorban 1. és 8. helyezést ér el, akkor ennek az
alszektornak az eredményét így kell számítani: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 és 13.
A- 1.FORDULÓ
a) Ugyanazon csapat versenyzőinek valamennyi szektorban vagy
alszektorban elért helyezési számának összege.
Amennyiben ugyanabban a szektorban vagy alszektorban többen érnek
el azonos súlyeredményt, mindegyik érintett versenyző olyan helyezési számot kap, amely az
így elérhető helyek átlagával egyenlő (1.példa: 2 horgász végez holtversenyben az 5. helyen,
mindegyikük (5+6)/2=5,5 helyezési számot kap; 2.példa: hármas holtverseny alakul ki a 8.
helyen: mindhárman (8+9+10)/3=9 helyezési számot kapnak.
b) a legkisebb helyezési számmal rendelkező csapat az első és így tovább
c) a fogás nélküli, "nullázó" versenyzők az adott szektorban vagy
alszektorban helyezési számok nélkül maradt helyek átlagszámának megfelelő helyezési
pontszámot kapnak (1.példa: a szektor 24 horgásza közül 12-en fogtak halat, ők foglalják el
az első 12 helyet. A többiek valamennyien (13+24)/2=18,5 helyezési pontszámot kapnak. 2.
számú példa: 29 horgász közül 5 fogott halat, az övék az 1-től 5-ig terjedő helyezési szám, a
24 nullázó (6+29)/2=17,5 helyezési pontot kap. 3. számú példa: 29 horgász közül 26 ért el
eredményt, a három nullázó (27+29)/2=28 helyezési pontot kap. Amennyiben egyetlen nullázó van a szektorban, vagy egy versenyző hiányzik a szektorból vagy alszektorból, akkor ez az
utolsó helynek megfelelő helyezési számot kapja (példa: 29 horgász közül 28 helyezett, egy
nullázott, vagy valamely csapatnak ebben a szektorban nem volt versenyzője, ebben az esetben a nullázó illetve a hiányzó csapattag 29 helyezési pontot kap.).
B- 2. FORDULÓ
Az értékelés hasonló az első fordulóéhoz.
C- VÉGEREDMÉNY
a) a két fordulóban elért helyezési számok összesítése; az a csapat, amely a
legkisebb helyezési számmal rendelkezik, lesz az 1. és így tovább
b) a helyezési számok összegének egyenlősége esetén a két forduló alatt a csapat valamennyi versenyzője által elért összfogás összesítése dönt
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c) amennyiben a két fordulóban elért összfogás súlya is megegyezik, abban az
esetben a legjobb egyéni súlyfogás eredménye dönt, és így tovább.
2- EGYÉNI EREDMÉNY
a) a két fordulóban elért helyezési számok összesítése alapján a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző az egyéni világbajnok.
b) két vagy több azonos helyezési számot elért versenyző között a sorrendet a
két forduló fogásának összesített súlya dönti el, a nagyobb súlyú fogással rendelkező lesz a
győztes.
c) további egyenlőség esetén valamely fordulóban elért nagyobb súlyt fogó
horgász a győztes.
d) amennyiben így is egyenlőség állna fenn, a két fordulóra kisorsolt horgászhelyek számának összesítése a döntő. Nyer a nagyobb rajtszámösszeggel rendelkező.
e)Azok a versenyzők, akik csak egyetlen fordulóban szerepeltek, az egyéni
végeredmény végén foglalnak helyet, elért helyezésüknek megfelelően.
2- NEMZETEK RANGSORA
A megelőző öt év eredményei alapján minden egyes bajnokságra összeállított Nemzetek rangsorát (a FIFA rangsorolásához hasonlóan) a FIPSed honlapján évente közzéteszi.
34. Az értékelést a rendező ország végzi a FIPSed elnökének vagy annak megbízottjának illetve esetlegesen a ZSÜRI tagjainak jelenlétében.
A VERSENYBOTOK HOSSZA
35. A versenybotok maximális hossza:

•
•
•
•
•

10,00 méter az U14 ifjúsági kategóriában
11,50 méter az U18 ifjúsági kategóriában
11,50 méter a NŐI kategóriában
11,50 méter a VETERÁN kategóriában
13,00 méter a Nemzetek Világbajnokságán, az U22 ifjúsági és a klubcsapat
kategóriában.

A fenti korlátozásokkal az orsós bot használata is megengedett.
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
36. A rendezők kötelesek FELELőSSÉGBIZTOSÍTÁST kötni valamennyi verseny rendezésére; az erről szóló biztosító társasági tanúsítványt a FIPSed elnökének 2 hónappal a verseny
megkezdése előtt meg kell küldeni.
HIVATALOS EDZÉS
37.
14
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b) A hivatalos versenypályára a következő intézkedések vonatkoznak:
1- 15 nap teljes tilalom. E két hét alatt valamennyi csapat részére tilos a horgászás a pálya egész hosszában valamint 500 méterre a pálya mindkét végétől (csatornáknál, folyamoknál, folyóknál a szemközti partot is beleértve). A szervezők ezt a kijelölést táblával kötelesek jelezni. A tilalmi időszakon kívül a versenypálya szabadon látogatható és horgászható (az adott
horgászati feltételek, pl. területi jegyváltás stb. betartásával); azokon a versenypályákon, ahol a horgászat egyébként nem megengedett, kétheti időtartamra ezt a korlátozást fel kell oldani, s ezt az időpontot a kiadott programban fel kell tüntetni.
2 5 nap hivatalos edzés (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, valamint péntek délelőtt) a Nemzetek világbajnokságán, a Klubcsapat és a Női világbajnokságon.
4 nap hivatalos edzés (kedd, szerda, csütörtök és péntek délelőtt) az Ifjúsági
világbajnokságokon.
A veterán bajnokságon 3 nap a hivatalos edzés (szerda, csütörtök, péntek) s
a 4 szektorra méretezett pályát három részre kell osztani az edzések idejére
(példa: 10 országra szektorok: 100 méter x 4 = 400 / 3 = 133.33 méter).
3 A péntek délelőtti edzés kötelező valamennyi résztvevő csapat számára
(teljes csapat, valamennyi versenyzővel) az alapozó- és ráetetés egyaránt
kötelező.
4 2 versenynap (szombat és vasárnap).
c) Azzal a céllal, hogy a hivatalos versenypályán valamennyi nemzetnek lehetősége
legyen mind az 5 napon (ifjúságiaknál 4, veteránoknál 3 napon) edzést tartani, a rendezőknek
a hivatalos edzés első napján 8 és 10 óra között sorsolással kell biztosítani minden csapatnak
egy un. BOX-ot (a sorsolás idejét és helyét a hivatalos programban is fel kell tüntetni). A
BOXok 6 a Nemzetek – Klubcsapat és Női világbajnokságokon, 5 az ifjúságiak és a veteránok világbajnokságán. A BOX-ok sorsolása irányított sorsolás (a FIPSed a bajnokságot rendező ország részére rendelkezésre bocsát egy sorsolási rácsot) azért, hogy valamennyi nemzet
a pálya egész szakaszán edzést tudjon tartani.
A hivatalos edzések első négy (Nemzetek, Klubcsapatok és Nők), ifjúságiaknál első három, a
veteránoknál első 2 napján a rendezőknek hangjelzést kell adniuk a nehézetetés megkezdésére, mégpedig a következő módon:
10.30 órakor alapozó etetés, majd horgászat 13.30 óráig
15.00 órakor kizárólag a könnyű ráetetés megengedett (a nehézetetés tilos)
majd horgászat 18.00 óráig
13.30 és 15.00 óra között a horgászat tilos
Ugyancsak tilos a horgászat 10.30 óra előtt és 18.00 óra után.
A csapatok kötelesek betartani ezt az időrendet (Tehát nem lehet etetni a hivatalos jelzés
előtt). A nehézetetés kizárólag az e szabályban meghatározott 5 percben történhet, ezen mindenfajta nehézetetés tilos.
A pénteki, ötödik (Nemzetek, Klubcsapatok és Nők), illetve negyedik (ifjúságiak) és 3. (veteránok) napi edzés alkalmával a nehézetetés megkezdésére 10.30 órakor kell jelzést adni, s a
horgászatot 13.30 órakor minden körülmények között be kell fejezni. A 13.30 órai időpont
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után edzés nem engedhető meg. A boxokat 14.30 óráig minden körülmények között el kell
hagyni.
d) Egyetlen nehézetetés megengedett, mégpedig az edzés első szakaszának elején, 10.30
órakor, s ugyanazzal az etetőanyag-mennyiséggel, mint amely a verseny egyes fordulóira van
előírva. Az edzés második szakaszában, amely 15.00 órakor kezdődik, kizárólag maximum 5
liter használható fel [használatra kész, (tehát szitált, nedves állapotban), beleértve földet,
agyagot, kukoricát, gabonát stb., illetve valamennyi, a vízi környezetre nézve ártalmatlan,
nem mérgező adalékanyagot) és kizárólag könnyű ráetetésre (a nehézetetés tilos). Tilos az
első fordulóban megengedett csalin felül plusz csali használata. Ennek betartását szigorúan
ellenőrizni kell.
ELEKTROMOS MŰTÁRGYAK
38. Szigorúan tilos a versenyzőket bármely irányban minimum 25 méternél kisebb távolságra
elhelyezni bármilyen elektromos műtárgytól (elektromos vezeték, transzformátor, villanyoszlop stb.)
TEENDŐK VIHAR ESETÉN
39. 1- A VIHAR A FELKÉSZÜLÉSI IDŐ ELŐTT VAGY ALATT TÖR KI
Egyetlen versenyző sem foglalhatja el horgászhelyét, nem szerelheti készségét; hangjelzéssel kell jelt adni az eszközök visszacsomagolására, illetve a felkészülés félbeszakítására.
Amennyiben a légköri viszonyok és a program lehetőségei módot adnak rá, a verseny vagy a
normális időbeosztásnak megfelelően vagy csökkentett idővel zajlik le (de minimum 1 órát
kell tartania).
Amennyiben az időjárási viszonyok nem javulnak, s a program sem teszi lehetővé, a
fordulót egyszerűen törölni kell.
2- A VIHAR A FORDULÓ ALATT TÖR KI
A rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket
biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a
versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót.
A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 3 óra versenyidő betartását.
REKLÁM A RAJTSZÁMOKON
40. Reklámoknak a rajtszámokon nem kell feltétlenül szerepelniük.
A reklám betűinek magassága nem haladhatja meg a 6 cm-t, s a versenyszám mindkét oldalán
(a melloldalon és a hátoldalon egyaránt) alul tüntethető fel.
A RAJTSZÁM MODELLJE:
F.I.P.S.e.d.
A1
REKLÁM
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FIPS és CIPS-DÍJ
41. A bajnokságokon résztvevő minden nemzetnek csapatonként 120 EUR-t kell a FIPSed
pénztárába befizetni, a rendező országnak pedig 400 eurót átutalni a CIPS számlájára.
MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG ÉS DÍJÁTADÁS
42. A megnyitó ünnepséget és a résztvevő csapatok bemutatását az első fordulót megelőző
napon kell megtartani.
Az első három helyezést elért csapat valamint az egyéni verseny első három helyezettje
veszi át hivatalosan az ARANY- az EZÜST és a BRONZ érmeket. A nemzetközi szokásoknak megfelelően a díjátadás alkalmával a győztes nemzeti himnusza hangzik el, s egyúttal
felvonják a győztes nemzeti zászlaját. Az érmeket a FIPSed adja, s hivatalos képviselője adja
át. A hivatalos eredményhirdetésen egy nemzet képviseletében maximum 9 fő léphet fel a
pódiumra az érmek átadására, illetve a nemzeti himnusz meghallgatására.
A KLUBCSAPATOK világbajnokságán kizárólag a csapatok értékelendők, egyéni eredményhirdetés nincs.
Minden egyéb ajándékot egyenlőn osztanak el a részt vevő csapatok között. A résztvevő
országoknak magukkal kell vinniük saját nemzeti lobogójukat illetve a nemzeti himnuszt tartalmazó kazettát.
FORDÍTÁS
42. A jelen szabályzatot érintő bármely vitás esetben egyedül a francia nyelvű változat tekintendő eredetinek illetve hivatkozási alapnak.
KÖTELEZETTSÉG
43. A világbajnokságot vagy Európa-bajnokságot rendező ország kötelessége:
a
b

a FIPSed trófeáinak vésetése
a program és az információk megküldése a két hivatalos nyelven (angol és francia)
a FIPSed elnöke

Ugo Claudio MATTEOLI

Fordította: Primusz Fordító Iroda
A magyar fordítást ellenőrizte: Szalay Ferenc
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a FIPSed főtitkára

Jackie DUPUIS

