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A PARTI PERGETŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK HIVATALOS 
VERSENYSZABÁLYZATA 

 
 
 

I.  
RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK 

 
 
 

1. Az országos parti pergető horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász 
Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Ver-
senyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve 
tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A 
MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság 
elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. 
A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, s köteles egy előzetes 
programot valamint költségvetést 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendel-
kezésére bocsátani. 

 
2. Az országos bajnokságon csak és kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, 

akik a törvényben előirt módon horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ 
valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező szövetségi betétlappal, vala-
mint érvényes versenyzői igazolvánnyal rendelkeznek. Az országos bajnokságon 
csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt.  

      
3. Az országos parti pergető bajnokság lebonyolításának rendje: 

 
       A parti pergető országos bajnokság nyílt, nevezéses verseny. A győztes versenyző elnyeri 
az országos bajnoki címet, s az öt első helyezett jogosult képviselni hazánkat a következő évi 
világbajnokságon. Amennyiben erről a versenyző lemond, a bajnokságon elért sorrendben 
következő lép a helyére. 
         A válogatott kerettagok kötelességeit és jogait a válogatott kerettagok Etikai Szabályzata 
tartalmazza, annak betartása kötelező. Ennek megsértése esetén a szankciókról az OVHB Eti-
kai Bizottságának javaslata alapján az OVHB dönt. 
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4. A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek 
egész szélességében horgászhatónak, s legalább 6 méter szélesnek kell lennie. A versenypálya 
kiválasztásakor a patakot előnyben kell részesíteni a folyóval szemben. A versenypályán a 
kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók legyenek. 
 
5. A parti pergető országos bajnokságot szeptember hónapban kell megrendezni. 
 
6. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző 
legfeljebb 50 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani 
kell. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást. A hely-
színnek olyannak kell lennie, hogy a horgászat közben ne kelljen a másik pályáján átmenni. 
Ezen túl a pályának lehetővé kell tennie a versenyzők folyamatos, lehetőség szerint megszakí-
tás nélküli elhelyezését 
    
7. A kijelölt versenypályát – amennyiben azon országos bajnokságot három éven belül nem 
rendezetek - az OVHB legalább két tagjának előzetesen meg kell tekintenie. 
  
8. A versenypályát oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a 
rajthelyek legalább 20 m, de legfeljebb 30 m szélesek legyenek. A rajthelyeket meg kell ket-
tőzni, a bajnokságon tehát kétszer annyi rajthelyre van szükség, mint az indulók száma (példa: 
15 induló esetén 30 rajthelyet kell kialakítani). A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 
10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon célszerű a nézőktől elválasztani. A ver-
senyző ilyen módon kijelölt horgászhelyére a versenybírón és a zsűri egy-egy tagján kívül 
kizárólag csapatának megkülönböztető jelzéssel ellátott edzője léphet be. 
 
9. A bajnokságot legalább kettő, legfeljebb négy szektorban kell lebonyolítani. 
  
10. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van le-
hetőség. A nevezési díj a versenyen való indulás joga. A rendező horgász szervezet részvételi 
díjat határozhat meg. A részvételi díj nevezési díjból és ellátási díjból állhat, mértékét és az 
elosztás arányait az OVHB és a szervezők közösen állapítják meg. A részvételi díj tartalmaz-
za a nevezési díjat, valamint magában foglalja a szervezők által biztosított szállást, ellátást és 
esetleges egyéb költségeket. A nevezési díjat az OVHB, a részvételi díjat a szervezők állapít-
ják meg. A nevezési díjból az OVHB által meghatározott összeget az országos szövetségnek 
utalják át a rendezők. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára 
a napi horgászjegy árát is. 
     A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar 
Horgásznak legkésőbb az adott évi júniusi számában kell nyilvánosságra hozni. Az Országos 
Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket 
kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.ovhb.hu  honlapján a ver-
senyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. 
     A nevezési határidő egységesen július 15. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, 
kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást egyedül az OVHB jogo-
sult módosítani.  
    Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a 
regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az OVHB 
hozza meg. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérü-
lés, stb. kivéve) abbahagyja, az OVHB döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen 
országos bajnokságon nem indulhat el. 
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II. 
TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS 

 
11. A versenyt megelőző napon kell megtartani az első technikai értekezletet. Ezen a követke-
zőket kell elvégezni: 
  névsorolvasás 
  a versenybíróság (zsűri) megalakulása (lásd a szabályzat 44. pontját) 
  sorsolás az első forduló húzási sorrendjének meghatározására, amely egyúttal a 
versenyzők számhoz igazodva a csoportbeosztásokat is jelenti (példa. 14 versenyző esetén két 
szektorban az 1-7 számot húzók az egyik, a 8-14 számot húzók a másik csoportba kerülnek). 
A sorsolás 2008-tól automatikus rács alapján történik. A húzási sorrend alapján sorsolás az 
egyes csoportok versenyzőinek indulási sorrendjére. 
 
12. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja és azon a 
versenyzők, a versenybíróság tagjai, valamint a verseny főbírája vesz részt, a sorsoláson az 
OVHB legalább egy képviselőjének jelen kell lennie. A sorsoláson a húzást a versenyzők sa-
ját kezűleg végzik. Ha a versenyző valamely vis major miatt nincs jelen a sorsoláson, helyette 
a sorsolást a zsűri elnöke végzi el. 
 
13. Az 1. számú rajthelyet a pálya vízfolyás szerinti alsó részén kell kitűzni, a rajthelyek szek-
tor- és sorszámai a folyásiránnyal ellenkező irányban növekvők, állóvizeken az 1. számú he-
lyet a baloldalon kell kitűzni, s a rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek. 
 
14. Az első fordulót megelőzően kell sorsolni a szektorok nevesítésének meghatározására. Ezt 
a sorsolást legkésőbb a verseny kezdetét megelőző 90 perccel kell megtartani. 
     Az első fordulót követő értekezleten történik: 
                az első forduló eredménylistája 
     kommentárok az első fordulóval kapcsolatban 
     a második forduló csoportbeosztásának majd indulási sorrendjének sorsolása 
    A második forduló reggelén sorsolás a két szektor meghatározására. 
 
15. Ha a rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít, azon az OVHB előzetes egyetér-
tése nélkül reklám nem helyezhető el. 
    Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az OVHB és a rende-
ző szövetség vagy egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás. A reklá-
mokból így nyert összeg fele-fele arányban az OVHB-t és a rendező szövetséget illeti és kizá-
rólag a versenysport céljára fordítható. 
 
16. Az országos bajnokságot két fordulóban kell megrendezni. Az egyes fordulók időtartama 
minimum 3 óra. Minden versenyzőnek be kell tartani a jelen versenyszabályokat. 
 
17. A versenyt rendező megyei szövetség ügyességi versenyt is rendezhet az országos bajnok-
ság folyamán, az ezen való részvétel nem kötelező, eredménye nem számít bele az országos 
bajnokság eredményébe. Ennek szabályait a rendezők állapítják meg. 
 
18. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor az egy órát 
meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb 
esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésé-
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re a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Ameny-
nyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek hor-
gászhelyeikre 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. Ahhoz, 
hogy egy forduló érvényes legyen, legalább 1 órányi időtartamúnak kell lennie 
 
19. A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület 
főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés 
gyorsütemű, szaggatott hangjelzés. 
 
 

III. 
A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 

 
 
20. 15. A versenyzők a verseny helyszínére saját közlekedési eszközzel jutnak el. 
 
21. Minden versenyzőnek a verseny megkezdése előtt 45 perccel szektorának közepén kell 
elhelyezkednie. Ekkor a szektorbíró névsorolvasást tart és bemutatja a versenyzőnek a saját 
versenybíróját. A rajthely bírója találkozik a versenyzővel, ezután a versenyzőknek 35 perc áll 
rendelkezésükre, hogy előkészüljenek, felmérjék az egyéni pályájukat. Hangjelzés figyelmez-
tet a 35 perc lejártára, ezután a versenyzők a rajthelyükön megkezdhetik a horgászatot.  
 
 
22.  A szervezőknek valamennyi versenyző mellé külön pályabírót kell biztosítani. 
A pályabíróknak a versenyszabályokkal tisztában kell lenni. A pályabírók egységes felsőruhá-
zatát, vízhatlan kitűzőjét (amelyen jól olvasható a név) a szervezők biztosítják. A pályabírók 
felsőruházatának lehetőség szerint sötétzöld színűnek kell lenni. 
 
23. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A 
jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő. 
 
24. A versenybíró kíséri figyelemmel az adott versenyző horgászatát, ellenőrzi a szabályok 
betartását. Kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra, az ismét-
lődő vagy súlyos szabálytalanságról értesíteni a versenybíróságot.  
 
25. A z egyes fordulók lefolyása:  
 
      9:00 óra: Az első jelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Ekkor tekinthető meg a pálya, s 
fejeződik be a felkészülés. 
 
      9:25 óra: 2. jelzés: a versenyzők a szektor közepén gyülekeznek majd az indulási sorrend-
nek megfelelően 15 másodpercenként indulhatnak a szektorba, ahol választásuk szerinti rajt-
hely közepén helyezkednek el. 
 
      9:35 óra: 3. jelzés: a verseny megkezdése, az első 35 perc 
 
     10:10 óra. 4. jelzés. a versenyzők befejezik a horgászatot, a szektor középen gyülekeznek, 
majd az előzőhöz képest fordított sorrendben indulnak újabb helyükre.  
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     10:20 óra: 5. jelzés: a verseny folytatása, a második 35 perc 
 
     10:55 óra: 6. jelzés: a versenyzők befejezik a horgászatot, a szektor középen gyülekeznek, 
majd az előzőhöz képest fordított sorrendben indulnak újabb helyükre. 
 
     11:05 óra: 7. jelzés: a verseny folytatása, a harmadik 35 perc 
 
     11:40 óra: 8. jelzés: a versenyzők befejezik a horgászatot, a szektor középen gyülekeznek, 
majd az előzőhöz képest fordított sorrendben indulnak újabb helyükre. 
 
     11:50 óra: 9. jelzés: a verseny folytatása, a negyedik 35 perc 
 
     12:25 óra: 10. jelzés: a versenyzők befejezik a horgászatot, a szektor középen gyülekez-
nek, majd az előzőhöz képest fordított sorrendben indulnak újabb helyükre. 
 
     12:35 óra: 11. jelzés: a verseny folytatása, 40 perc  
 
     13:15 óra: 12. jelzés: a versenyzők befejezik a horgászatot, a forduló vége. 
 
Az időbeosztástól legkésőbb az első technikai értekezleten, de kizárólag az OVHB előzetes 
egyetértésével lehet eltérni. 
 
26. A 4. , 6., 8., 10. és 12. szignál elhangzása után nem érvényes a hal számlálása, kivéve, ha 
addigra teljesen kikerült a vízből. 
 
27. Kizárólag a ragadozó halak számítanak bele az eredménybe (szivárványos pisztráng, sebes 
pisztráng, domolykó, balin, sügér, csuka, süllő – ezt a felsorolást a versenybíróság az első 
értekezleten kiegészítheti. 
 
 
28. A pályabíró feladata 
 
– ellenőrzi a felügyeletére bízott versenyző horgászati viselkedését; 
– ellenőriz minden egyes fogást; 
– kíséri a felügyeletére bízott versenyzőt a fordulók után a rajthely közepére, ahol a fogások 
számát hivatalos dokumentumban regisztrálja (Versenyszabályzat melléklete tartalmazza a 
minta kiértékelőt). A pálya elhagyása előtt a versenyzőnek és a pályabírónak alá kell írnia a 
hivatalos dokumentumot, amellyel elfogadja a fogások érvényességét – ezután semmiféle 
reklamáció nem fogadható el;  
– a pontszámokat pontosan vezeti 
 
 A verseny során a pályabíró a felügyeletére bízott horgásszal egyvonalban a vízparton állhat 
oly módon, hogy ne zavarja a horgászt, de ellenőrizhesse a halfogást. 
 
29. A pontszámok vezetése és követelménye: 
1, a halfogás időpontjának feljegyzése; 
2, a futam végén az eredménylap ki nem töltött részének kihúzása; 
3, indigós papír esetén a másolati példány a versenyzőé, az eredeti példány a pályabíróé 
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30. A versenyző feladata és felelőssége:  
– a megfelelő biztonsági és életmentő felszerelések viselete, beleértve a szemüveget is; 
– a Szervezők által biztosított (név, rajtszám) azonosító kártyát jól láthatóan kitűzni. 
– az Eredménylapot ellenőrizni és szignózni, ha megfelel. 
31. Egyidőben egyszerre csak egy horgászbot használható; a tartalék horgászbotokat a szek-
torközépen tarthatják készenlétben, az erre kijelölt helyen  
 
32. A versenyző köteles magánál tartani horogszabadítót, halkiemelő szákot.  
 
33. Kiemelő hálót csak abban az esetben használhatnak a versenyzők, amikor a megfogott 
halat kifárasztás után kiemelik. 
 
34. A versenyzők a horgászat során nem kaphatnak semmilyen külső segítséget (pl. elakadt 
szerelék kiszabadítása, horogszabadítás, szerelék javítása, hal megszákolása, halak észlelése, 
sejtése, a halak bármiféle csalogatása). 
 
 
35. A hal kifogása:  
A halat a vízből csak kiemelő szákkal lehet kiemelni, csak az így fogott halak értékelhetők. 
A megfogott hal, akkor tekinthető érvényesnek, ha a hal nem hagyta el fárasztás közben a 
versenyző számára kijelölt terület határát. 
 
36. A fogás nem tekinthető érvényesnek, ha 
– a versenyző szándékosan vagy hanyagságból megsebesíti a halat; 
– a hal leugrik a horogról, mielőtt levették volna róla, és leesik a földre; 
– a hal leugrik a horogról, mielőtt levették volna róla, és beleesik a vízbe; 
– a halat egyértelműen nem mutatta be a pályabírójának a versenyző; 
– a hal nem a szájánál akadt horogra; 
 
37. A hal bemutatásának, a zsákmány ellenőrzésének menete 
(1) A versenyző a szákolást követően a pályabírója felé fordulva jól látható módon bemutatja, 
hogy a hal szájába akadt a horog. 
(2) A hal szájából minden esetben el kell távolítani a horgot, nem lehet belevágni! 
A horog eltávolítása után a versenyzőnek újra be kell mutatni a halat a pályabírónak, aki meg-
adja az engedélyt a hal visszaengedésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy életben marad. 
(Az elpusztult, vagy vélhetően elpusztuló halat a pályabírónak kell átadni, aki gondoskodik a 
hal szenvedésektől mentes elhelyezéséről.) 
A versenyzőnek a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal kell visszaengedi a halat a 
vízbe, oly módon, hogy a hal visszaengedése után a versenyző a pályabíró felé fordulva be-
mutatja az üres horgot. A pályabíró a jobb kéz felemelésével jelzi, hogy a horgászat folytatha-
tó. 
 
38. A versenyzők a saját rajthelyükön belül szabadon mozoghatnak, a szomszédos versenyzők 
zavarása nélkül.  A versenyző kizárólag csak a részére kijelölt terület határain belül dobhatja, 
vezetheti csaliját. A saját rajthelyükön belül a versenyzőknek diszkréten és hangtalanul kell 
közlekedniük. 
 
39. Fényképészek és operatőrök jogosultak a rajthelyre való belépésre, amennyiben nem za-
varják a versenyt, és a belépést a pályabíró engedélyezi, előzetes versenyzői állásfoglalás u-
tán. 
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Felszerelés 
40. A horgászbotok hossza maximum 270cm (9 láb) lehet. 
 
41. A horgászatra használt felszerelés semmiféle kapásjelzőt nem tartalmazhat. (Kizárólag 
horgászbot, orsó, zsinór, kapocs és műcsali lehet a készségen) Gyári zsinórt bármilyet és mé-
retűt lehet használni.  
 
42. Kizárólag műcsali használható, a légyutánzatok használata tilos 
 
43. A műcsalin maximum három darab egy- két- vagy háromágú, szakállnélküli horog lehet. 
A horog használatát a rendező szövetség szigoríthatja, ezt a kiírásban fel kell tüntetni. 
 

IV. 
VERSENYBÍRÓSÁG 

 
 
44. Versenybíróság (zsűri) felállítására kerül sor a versenyzői találkozó előtt. A versenybíró-
ság feladata a szabályzat betartásának ellenőrzése s a beérkező bárminemű panasz jogorvosla-
ta, illetve a szankciók meghozatala. A versenybíróság bemutatása a versenyzői találkozón 
történik. A versenybíróság (zsűri) minimum 3 maximum 9 tagból áll: 

Elnöke: az OVHB elnöke illetve megbízottja, 
 Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai 
                a verseny főrendezője 

 
45. A versenybíróság tagjainak „ZSŰRI” feliratú jelvényt kell viselniük, és végig a helyszínen 
kell tartózkodniuk, hogy a panaszokat megvizsgálják. Azt a helyet, ahol egy, vagy több ver-
senybírósági tag megtalálható, jelölni kell. 
 
46. Bármely panaszt, kivéve a rangsorolást, a forduló vége után azonnal kell benyújtani. A 
panaszt szóban is meg lehet tenni, de azonnal írásban is meg kell erősíteni. A panasztételre 
forduló végétől számítva 10 perc áll rendelkezésre. 
 
47. A rangsorolással kapcsolatos panaszokat a hivatalos eredmények közlése után kell benyúj-
tani. A panasztételre a hirdetés végétől számítva 30 perc áll rendelkezésre. 
 
48. 5 000 Ft-os letétet kell fizetni a versenybíróságnak minden írásbeli benyújtott panasz után. 
Ha a zsűri nem hagyja jóvá a panaszt, akkor a letét az OVHB számlájára kerül, jóváhagyás 
esetén az óvást tevő az összeget visszakapja. 
 
49. Minden szabályszegést és figyelmeztetést közölni kell a versenybíróságnak, amely az 
egyetlen testület, amely a kizárásos büntetést meghozhatja. A versenyzőt, aki a szankció ala-
nya, azonnal informálni kell erről.  
 
50. A versenybíróság egyszerű többséggel hozza meg döntéseit és a zsűri határozattal intéz-
kedik az óvások elbírálásáról, valamint a pályabírói bejelentésekről.  Szavazategyenlőség ese-



  

A MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottságának hivatalos versenyszabályzata a parti pergető országos bajnok-
ságokra. Érvényes 2007. június 1-jétől. 
 - 8 /9 

tén a zsűri elnöke adja a döntő szavazatot. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek 
helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet.  
 

 
V. 

SZANKCIÓK 
51.A szankciók listája:  
 
A Szankciók a következők lehetnek: 
 
a - A  26, 31, 32, 33, 41, 42 és 43.  pontokban leírt szabályok megszegéséért figyelmeztetés 
 
b - A 34. és a 40. pont megszegéséért, valamint az a – pontban felsorolt szabályok megszegé-
se utáni második figyelmeztetés után kizárás. 
 
c - Egy horgász kizárásakor a versenyző tovább nem folytathatja a versenyzést, és a rangsoro-
láskor a legmagasabb helyezési számot kapja plusz egy büntetőpontot az elért eredményétől 
függetlenül. Ha a kizárás az 1. fordulóban történik, a versenyt tovább nem folytathatja.  
 
d - Ha egy versenyzőt figyelmeztetnek, ezt feljegyzik, ha újabb szabályszegést követ el, akkor 
ezt visszaesésnek könyvelik el, és a versenybíróság dönt a kizárásról 
 
 
 

VI. 
ÉRTÉKELÉS 

 
52. A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni. 
 
     Az értékelést a fogott halak száma határozza meg. 
 
     Az egy szektoron belül azonos darabszámot elérők olyan helyezési számot kapnak, amely 
az így elérhető helyek átlagával egyenlő (példa: 2 versenyző azonos darabszámot fogott a 4-5 
helyen, pontszámuk (4+5=9):2 azaz 4,5 lesz, és így tovább). 
 
A versenyzők az elért eredménynek megfelelő helyezési számot kapnak. 
 
     A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések 
átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 12 fős szektorban 6 helyezett mellett 6 
nullázó, ez utóbbiak mindegyike (7+12):2= 9,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a 
fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb helyezési számát kapja. 
 
. 
 
53. Az egyéni versenyek értékelésekor a két fordulóban elért legkisebb helyezési számmal 
rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak 
nagyobb darabszáma dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb darab-
szám dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10db, illetve 3+7=10 db, nyertes 
az, aki a 7 db-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajt-
helyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes. 
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54. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlét-
ében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül 
az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett arany-ezüst- bronzérmet kap. Elté-
rő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja készíti; 
a szervezőnek vállalnia kell az e munkát végző tartózkodási költségeit. 
Az érmeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője 
adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.  
 
 
 

VII. 
HIVATALOS EDZÉS, VERSENYDOKUMENTUM 

 
55. A szervezők és a versenyzők edzéssel kapcsolatos kötelezettségei: 
a) A szervezőknek lehetőséget kell biztosítaniuk edzésre a versenyt megelőzően. 
Két  edzésnap idejére a nevezési díjnak tartalmaznia kell a  területi engedélyt . 
 
b) A helyszínt le kell zárni, általános horgászati tilalmat kell elrendelni a versenyt megelőző 
(legkésőbb) 2. nap 0.00 órától. 
 
56 A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyér-
tékelés). 
 
57. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az 
országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell mindenkor összhang-
ban lennie. 
 
58. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók. 
 
59. A jelen szabályzat 2007. június 1-jei hatállyal lép érvénybe. 
 
 
 
 
 
 
 
                Szalay Ferenc                                                                  Szénási Béla 
az Országos Versenyhorgász Bizottság                                          az Országos Versenyhorgász Bizottság  
                         elnöke                                                                       szakmai bizottságának mb. vezetője 


