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VERSENYSZABÁLYZAT 
 

 
 

I. A verseny általános kiírási szabályai  
és a részvétel személyi alapfeltételei 

 
1. Maconkán Európa Kupára (a továbbiakban: verseny) évente kétszer, a tavaszi és 
a nyárvégi idıszakban, a nemzetközi és a magyar pontyfogó versenynaptár 
figyelembevételével kerül sor. Az irányadó tervezési idıpont a május elseje, illetve az 
augusztus huszadika utáni elsı, vagy második teljes (magyar jogszabályok szerinti) 
ünnep- vagy munkaszüneti nap nélküli naptári hét hétfıtıl szombatig terjedı 
idıszaka.  
2. A konkrét idıpont legalább 6 hónappal [�01] a verseny kezdınapja elıtt 
meghatározásra és meghirdetésre kerül a horgászati hasznosító és egyben a 
fıszervezı Bátonyterenye-Maconkai Szabadidı- és Sporthorgász Egyesület                
(a továbbiakban: BSHE) részérıl a www.maconka.eu és a maconka.haldorado.hu 
közvetlen internetes elérhetıségen és ezen belül a HALDORADO horgászportál 
„Kiemelt vizeink” rovatában szereplı „Maconkai-víztározó” microsite adott évi 
„Eseménynaptár” témafelületén.     
3. A verseny nyílt nemzetközi csapatverseny. Egy csapat szabad választás szerint 
két, vagy három teljes jogú versenyzıbıl áll. 18 év alatti versenyzı 
szerepeltetéséhez a BSHE elızetes engedélye szükséges, 12 év alatti gyermek 
versenyzıként nem szerepeltethetı.  
4. A versenyen csak olyan horgász vehet részt, aki a tárgyévre érvényes, magyar 
állami horgászjeggyel (a továbbiakban: horgászjegy) rendelkezik. Horgászjegy 
hiányában a kiadás/érvényesítés - a verseny kezdetét megelızıen - a BSHE által a 
helyszínen is megtörténhet, ha a versenyzı a tárgyi jogosultságot egy korábbi 
horgászjeggyel, illetve egy érvényes hazai horgászati okmány bemutatásával hitelt 
érdemlıen igazolja. 
5. A versenyre átlagos vízállás (440-500 cm) esetén 5 szektorban (A,B,C,D,E), 
szektoronként minimum 5, maximum 9, de összesen minimum 28, maximum            
36 csapat jelentkezése fogadható el, tekintettel a Maconkai-víztározó nemzetközi 
szabályok szerint megtörtént pályaminısítésére.  
6. A szektorok kijelölésénél alapvetı szempont a víztározó adott idıszaki 
lehetıségeihez képest az egyenlı esélyt nyújtó haléletterek elkülönítése. Az ezen 
minısítés szerinti általános, a maximálisan elhelyezhetı 36 csapatra és minimum 
440 cm-es vízszintre vonatkozó „Pályaleírás”  a Versenyszabályzat (a továbbiakban: 
VSZ) 1. sz. melléklete . A pályaleírás kiadása legalább 1 hónappal [�02] a verseny 
kezdınapja elıtt történik meg.  
7. Kisvíznél, azaz 380-440 cm közötti vízállás esetén a fogási lehetıségek 
optimalizációja és kiegyenlítése érdekében a pályák kitőzése fokozatosan minimum 
3 szektorra és összesen minimum 21, maximum 28 csapatra módosul.   
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A fenti kereteken belül az aktuális versenyre törlésre kijelölt, ún. kiesı rajthelyeket az 
idıjárás és a vízállás, valamint a korábbi versenyek csapatainak véleménye alapján 
a BSHE jelöli ki. E kijelölésnek a lehetıségek függvényében, de legkésıbb a verseny 
kezdınapját megelızıen 3 nappal [�03] meg kell történnie. Az adott versenyre 
vonatkozó végleges szektor- és pályabeosztást, a bójákat, valamint a 
meghorgászható területeket és az egyéb lényeges, horgászati- és versenyterületre 
vonatkozó információkat tartalmazó „Versenytérkép”  a VSZ 2. sz. melléklete .  
8. A verseny jelen VSZ szerinti változatlan feltételekkel való indításának és Európa 
Kupaként történı besorolásának minimális feltétele legalább 5 országból 21 csapat 
határidıs és visszaigazolt nevezése, valamint helyszíni megjelenése. Ettıl eltérı 
esetben a Versenybíróság külön rendelkezik a csapatok véleményének kikérése 
mellett. 

 
II. A nevezés és a regisztráció,  

valamint az elbírálás és a pénzügyi teljesítés szab ályai 
 
9. A versenyre kizárólag írásban, az alábbi elérhetıségeken lehet nevezni: 
maconka@maconka.hu vagy maconka@maconka.eu (e-mail); +36 32 355-077 (fax);         
BSHE, H 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 220. (levél). 
10. A nevezés keretében el kell küldeni a delegáló ország és a csapat, továbbá a 
csapatkapitány nevét, a csapattagok állampolgárságát, nevét és születési évét; a 
versenyzık horgászjegyre vonatkozó nyilatkozatát, annak hiánya esetén az érvényes 
horgászati okmány adatait; a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, továbbá e-mail 
elérhetıségének megjelölését; valamint azt a bankszámlaszámot, ahová az 
esetleges elıleg-befizetés utáni (vis maior) elutasítás okán a már befizetett összeg 
visszautalását kéri. A további kötelezı adatok körét a BSHE határozza meg. Ezen 
adatok célhoz kötött egyesületi nyilvántartásához a versenyzık egyidejőleg 
korlátozás nélkül hozzájárulnak. A szabályszerő nevezés kizárólag a VSZ 3. sz. 
mellékletét  képezı „Nevezési lap” -on, annak minden rovatát a kitöltési útmutató 
szerint kitöltve nyújtható be. A nevezés beérkezésének visszaigazolásáról, az 
esetleges hiánypótlásról a regisztrációs idıszak megkezdését követıen a BSHE a 
küldı címre a kézhezvételtıl számított 8 napon belül [�04] értesítést küld. 
Elektronikus küldésnél a kézhezvétel a visszaigazolt megnyitás ideje. 
11. A verseny színvonalának biztosítása és így az országok közötti teljesítményalapú 
helyelosztás elısegítése érdekében a BSHE az elmúlt 15 Maconka Nemzetközi 
Bojlis Kupa eredményei alapján egy országok szerinti delegációs rendszert 
határozott meg; egyidejőleg pedig a versenyszervezés nemzetközi feladatainak 
segítésére a Maconkán már szerepelt, elismert versenyzıkbıl hivatalos 
versenyszervezıket (a továbbiakban: versenyszervezık) bízott meg. A 
versenyszervezık felelısek az általuk javasolt csapatok nevezési lapon közölt 
eredményeinek valódiságáért és a jelentkezés elfogadása esetén azok versenyen 
történı pontos megjelenéséért, továbbá a számukra biztosított helyszámmal egymás 
között gazdálkodhatnak. A versenyszervezık által továbbított javaslatok 
elfogadásáról, vagy elutasításáról kizárólagosan a BSHE dönt. Az Egyesület a VSZ 
értelmében szintén versenyszervezınek minısül. A delegációs rendszer és a 
versenyszervezık köre az elért eredmények ismeretében évente egyszer, 
legközelebb 2011. szeptember 30. napjáig [�05] kerül felülvizsgálatra.                      
A „Delegációs rendszer”  a VSZ 4. sz. melléklete , a „Versenyszervez ıi jegyzék”  
a VSZ 5. sz. melléklete . 
12. A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása 
folyamatosan, de legkésıbb 2011. március 28.-ig [�06] történik meg a BSHE 
részérıl.  
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A BSHE összesen 3 tartalékcsapatot is kijelöl, akikkel a feltételekre és a 
rendelkezésre állási (késıbbi versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön 
megállapodásra (1)  kerül sor. A nevezésre és a versennyel kapcsolatos valamennyi 
egyéb fıbb eseményre vonatkozó határidıt és a lebonyolítási idıbeosztást a VSZ    
6. sz. melléklete , mint „Id ınaptár”  összefoglalóan tartalmazza. 
13. A nevezés elbírálását, mint döntést a BSHE nem köteles indokolni; ugyanakkor 
alapelvként egyidejőleg a nemzeti csapatok részvételét és a már Maconkán 
versenyzettek elınyét, továbbá versenyszervezık szakmai véleményét, az aktuális 
idı szerinti nevezési, majd a visszaigazolás utáni elılegteljesítési sorrend 
figyelembevételét deklarálja. Kinyilvánítja ugyanakkor, hogy fontosnak tartja új 
csapatok versenyzési lehetıségének biztosítását is.  
14. A BSHE a versenyszervezık bevonásával fenntartja a jogot hivatalos 
versenyselejtezık (a továbbiakban: selejtezı) kiírására is. Selejtezı az a verseny, 
amely a mindenkori VSZ keretében elnevezés-, idıpont- és hely-, valamint az 
indulási jog tekintetében az irányadó verseny ideje szerint rögzített. A selejtezı 
lebonyolítása esetén a VSZ elıírásaitól csak a BSHE elızetes és írásos 
engedélyével lehet eltérni. 
15. Külön kedvezményként az eddigi összes Maconka Nemzetközi Bojlis Kupa 
bajnokai, valamint az aktuálisan kiírtat megelızı tárgyi verseny I-III. helyezett-, illetve 
szektorgyıztes csapatai (a továbbiakban: díjazottak) alanyi jogon, de az általános 
határidık betartási kötelezettsége mellett mindig kapnak választási lehetıséget 
abban, hogy a következı versenyen indulnak-e (pozitív döntés esetén az adott 
versenyre meghatározott általános befizetési kötelezettség kiírás szerinti teljesítése 
mellett), vagy e jogukról lemondanak. Egyebekben az elızı versenyek díjazottjainak 
is kötelezı a jelentkezés során a további feltételek és határidık betartása. 
16. A verseny nevezési és részvételi díja (a továbbiakban: díj) 182.000 Ft/csapat, 
külföldi csapatok esetén 650 €/csapat, amely a további árfolyamváltozástól 
függetlenül, 280 Ft/€ átváltási kulccsal rögzített. A díj tartalmazza a teljes csapatra 
vonatkozóan a pályabérlet horgászati díját, a parkolási és sátorozási díjakat, a 
kommunális- és energiaköltségeket, a szervezés és a lebonyolítás költségeit, 
szükség esetén a magyar állami horgászjegy költségeit, továbbá a 
versenyszabályzat szerinti meleg ebédet, az emlékérmek költségeit, valamint a 
trófeák költségeihez és a díjalaphoz magánszemélyekként történı hozzájárulást. Az 
általános, garantált díjazást bemutató „Díjalap-kalkuláció”  a VSZ 7. sz. melléklete.  
A BSHE fenntartja azt a jogot, hogy a verseny ezen általános díjalap-rendszerének 
érintetlenül hagyása mellett, saját bevételei terhére egyes csapatoknak 
díjkedvezményt állapítson meg.   
17. A nevezés elfogadása után a helyszíni sorsolásig [�07] a csapatból egy fı 
szabadon cserélhetı, illetve a harmadik versenyzı személye bejelenthetı; azonban 
az indulás jogát átadni a BSHE elızetes jóváhagyása nélkül másik csapatnak tilos! A 
változások bejelentését a 3. sz. melléklet szerinti „Nevezési lap”-on, csak a 
módosítandó adatok jelzésével kell teljesíteni. Csapattag a verseny horgászati ideje 
alatt már nem cserélhetı, de a Versenybíróság által is megerısített vis maior okozta 
kiesés, vagy kiesések esetén a csapat fennmaradó egy versenyzıje is a versenyt 
mind a 4 bottal folytathatja.  
18. A 10. pont szerinti visszaigazolást követıen a részvétel további feltétele a díjból 
91.000 forint, vagy 325 € elılegként történı befizetése, melynek beérkezési 
határideje a visszaigazolás napját követı 30. nap, de legkésıbb 2011. március 31. 
[�08]. A befizetés egyeztetett idıpontban történı helyszíni (házipénztári) 
befizetéssel, vagy bankszámláról történı átutalással történhet az Egyesület OTP 
Bank Rt. nagybátonyi fiókjánál vezetett 11741055-20005162-00000000 számú 
bankszámlájára.  
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Külföldi csapatok részére (az országon kívülrıl indított átutalás esetén) a nemzetközi 
(IBAN) bankszámlaszám: HU85-1174-1055-2000-5162-0000-0000. Az átutalás 
megtörténte után szükséges a befizetési azonosításhoz a teljesítés igazolását is 
tartalmazó átutalási megbízási nyomtatvány másolatának megküldése is a 9. pont 
szerinti egyesületi elérhetıségek egyikére, vagy közleményként a csapat 
visszaigazolt „Nevezési lap”-on szereplı hivatalos nevének közlése. 
19. A nevezési lista  összeállítása az elılegek beérkezését követıen, de legkésıbb 
2011. április 11-ig [�09] történik meg és azt a BSHE az 1. pont szerinti internetes 
elérhetıségén keresztül egyidejőleg közzéteszi. Az esetleges észrevételekre, 
reklamációkra 2011. április 18-ig [�10] nyílik lehetıség, majd a lista lezárásra kerül. 
20. A verseny elıre nem tervezhetı okokból (vis maior) történı meghiúsulása esetén 
a befizetett elıleg visszajár, s azt a BSHE 30 napon belül [�11] visszautalja a 
megadott bankszámlaszámra. Ezen okon túl a 17. pont szerint már befizetett elıleg a 
csapatok tetszıleges okból történı visszalépése esetén sem jár vissza!  
21. A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minısül a versenyzık 
részérıl különösen a nem várt betegség, a baleset, vagy az erre kötelezı hatóság 
által igazolt, idıben nem módosítható elıírt megjelenés; a fıszervezı részérıl 
különösen az 550 cm-t meghaladó vagy a 400 cm alatti vízállás, továbbá külsı 
szennyezés esetén a vízminıség hatóságilag minısített hirtelen romlása.  
22. Amennyiben a fıszervezıt érintı vis maior esemény már a verseny közben, a 
versenyidı 50 %-ának letelte elıtt keletkezik be, akkor a verseny eddigi eredményei 
törlıdnek és a változatlan mezıny a következı (tavaszi, vagy nyárvégi) 
versenyidıszakban a versenyt változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a 
verseny felfüggesztése). Ha a versenyidı több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, 
akkor a lezárásig elért eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a 
verseny megszakítása). A meghiúsulás kimondása, a felfüggesztés és a 
megszakítás elrendelése a fıbíró kizárólagos joga és felelıssége. 
23. A befizetett elıleg és a 15. pont szerint megállapított díj közötti különbözetet a 
helyszíni megjelenéskor (regisztráció) készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. Ez a 
sorsoláson való részvétel egyik feltétele. 
24. A sorsolás megkezdése elıtt a regisztrációs eljárás keretében a versenyzık 
aláírásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben 
kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan 
döntéseinek. A „Regisztrációs nyilatkozat”  a VSZ 8. sz. mellékletét  képezi. 
 

III. Szervezési és rendészeti el ıírások 
 
25. A BSHE a verseny VSZ elıírásai szerinti sikeres lebonyolítása érdekében 
Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke fıbíróként a BSHE elnöke, 
tagjai a BSHE mérlegelı versenybírók közül 2 fı, valamint a versenyzık által 
delegált további 3 fı. A versenyzıi tagok jelölését a versenyzık a megnyitón 
többségi szavazással hagyják jóvá. A Versenybíróságban legalább 3 nemzetnek 
képviseltetni kell magát. A Versenybíróság döntéseit egyszerő többséggel hozza, 
szavazategyenlıség esetén a fıbíró dönt. A „Versenybírósági jegyzék”  a VSZ       
9. sz. mellékletét  képezi.  
26. A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további 
mérlegelı- és szektorbírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet. 
Utasítási joga a versenyzık felé a fıbírónak és a mérlegelı versenybíróknak van, a 
Versenybíróság további tagjainak és a stáb tagjainak pedig a VSZ tárgyában jelzési 
kötelezettsége van a fıbíró, vagy távollétében a helyettesítésére kijelölt mérlegelı 
versenybíró felé. 
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27. Óvásnak minısül a VSZ elıírásaival ellentétes versenyzıi tevékenység 
bejelentése. Óvást csak írásban; a részfeldolgozások tekintetében a következı tabló 
átadásáig, a végeredmény tekintetében pedig annak elızetes közlésétıl számított     
1 órán belül [�12] lehet benyújtani. Az ezt követı óvások indokolás nélkül 
elutasításra kerülnek. Az óvás adminisztrációs költsége 14.000 Ft, vagy 50 €. A 
Versenybíróság által indokoltnak minısített óvás költsége visszajár, indokolatlan 
óvás esetén  a befizetett összeg nem jár vissza. 
28. A csapatok elhelyezése a Maconkai-víztározó kijelölt területein az 5.-7. pontban 
leírtak figyelembevételével kijelölt szektorokba és azon belül egyben rajthelyekre     
történik. A rajthelyek, valamint a dobási szektorok határai a természetben külön        
(a rajthelyen szalag, illetve a vízen zöld/piros rúdbója) kijelölésre kerülnek a 
Versenybíróság részérıl. A bóják rajthelytıl mért távolsága minimum 85, maximum 
120 méter, a dobási sávszélesség minimum 40 méter/csapat. A szemben lévı 
rajthelyek között minden esetben ún. semleges folyosók is kialakításra kerülnek, ahol 
etetési tevékenység sem folytatható. Ez esetben, valamint a szélsı helyek 
viszonylatában a speciális zárásokat kiegészítésként fehér rúdbója, vagy rúdbója-sor 
elhelyezése is segítheti.  
29. A csapatok fogadása május 08. napján 12:00-tıl [�13] biztosított. Sátorozás és 
parkolás a halırháznál lehetséges. A megérkezés legkésıbbi idıpontja május 09. 
(hétfı) 11:00 [�14]. 
30. A csapatok rajthelyeinek kiválasztása egy egyfordulós választási sorrend-
sorsolás után a csapat vezetıje vagy képviselıje által az aktuálisan szabad 
rajthelyekbıl történı választással történik. A sorsoláson az elızı versenyen szereplı 
csapatok az eredmények rangsora szerint, majd a korábbi Maconka Nemzetközi 
Bojlis Kupákon szerepelt csapatok a szereplések száma szerint, végül az új csapatok 
a csapatnév szerinti ABC sorrend szerint következnek. A sorsolásra kijelölt személy 
tehát elıször egy sorszámot húz ki, amely a helyválasztás lehetıségének a 
sorszáma (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként választhat helyet). A 
rajthelyválasztásra az összes sorszám kihúzása után a kinagyított „Versenytérkép” 
elıtt úgy kerül sor, hogy a választó a csapat névzászlaját a számára tetszıleges 
okból megfelelınek, vagy kedvezınek látszó, még szabad (el nem foglalt) rajthelyre, 
annak számát és a csapat nevét hangosan bemondva (lsd. térképi jelölés szerint, pl. 
B3 – Maconka Team) tőzi ki. A konkrét helyválasztásra csapatonként maximum         
2 perc idıkeret áll rendelkezésre. Teljes pályafeltöltöttség esetén, azaz valamennyi 
csapat helyszíni megjelenésekor az utolsó sorszámot húzó csapat esetében már 
nincs választási lehetıség, ık a fennmaradó egy szabad helyre kerülnek. Ha nem 
érkezik meg minden csapat, akkor a választható helyek száma értelemszerően 
módosul. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok 
azonosítása a rajthelyek feltüntetett kódjai, illetve a helyi azonosítás pedig a térkép 
alapján történik. 
31. A csapatok csak a sorsolás és a helyválasztás teljes, valamennyi csapatra 
vonatkozó befejezése után indulhatnak el a kiválasztott rajthelyekre. A csapatok 
gépkocsijainak parkolása az elhelyezkedés után csak a Versenybíróság által kijelölt 
helyeken, elkülönítve történhet. Ezeket a „Versenytérkép” szintén tartalmazza. A 
verseny teljes idıtartama alatt a lezárt szektorokba gépkocsival be- vagy onnan 
kihajtani csak a Versenybíróság engedélyével lehetséges!  
32. A rajthelyeken belül a külön kijelölt helyeken és módon a sátorozás lehetısége 
biztosított, a sátrak a rajthely részét képezik. Lakókocsi elhelyezése a rajthelyeken 
kívül történhet, a hosszgáti szektorok esetében pedig csak a gát mögötti ún. 
szervízúton. 
33. Tőzrakás csak az erre külön kijelölt helyeken, ennek hiányában pedig a BSHE 
által külön meghatározott módon lehetséges. 
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34. A versenyzık a szektorbíró értesítése után az ebéd idejére 60 perc idıtartamig, 
ezen túl továbbá naponta maximum 1x60 és 3x30 percre távozhatnak el 
szektorukból, egyidejőleg egy csapatból csak egy fı. Ezen túl a csapatok minden 
nap 09:00 és 19:00 óra között [�15] fogadhatnak a helyszínen vendégeket. A 
vendégek viselkedésére a 37. és a 47. pont elıírásai az irányadók. A VSZ ezen 
elıírása szempontjából vendégnek minısül a versenyzı is. Minden rajthelyen kívüli 
versenyzıi mozgást és vendégbelépést a szektorbírónak elızetesen jelenteni kell, 
aki a vendégek felé utasítási jogkörrel rendelkezik. A vendégek a bevetett készségek 
5 méteres körzetében nem tartózkodhatnak. 
35. A BSHE a csapatoknak a 16. pont szerint kiadott étkezési jegyek ellenében 
naponta (kedd-szombat) 13:00-tól [�16] meleg ebédet és alkalmanként 0,5 liter 
ásványvizet biztosít a büfé épületében, igény szerint kiszállításra csomagolva. Az 
esetleges további étkezési igények kielégítése helyszíni elırendelés alapján, a 
versenyzık költségére történik. A vegetáriánus, vagy egyéb okból speciális 
étkeztetés igényét a nevezéssel egyidejőleg, vagy a regisztrációkor jelezni kell. 
36. A BSHE a déli part 3 db, e célra létrehozott épületében és a gáti szakaszon 
elhelyezett 2 db mobil illemhelyen folyamatosan biztosítja a verseny kommunális 
feltételeit, a napi tisztálkodás lehetıségét.  

 
IV. Horgászati és mérlegelési szabályok 

 
37. Jelen szabályok kialakításánál a CIPS/FIPS nemzetközi versenyszabályzatai, a 
nemzetközi doppingellenes szabályzat és a magyar OHR elıírásai mellett a BSHE 
különös figyelmet fordított a sportszerőség és az esélyegyenlıség biztosítására, 
valamint a véletlenszerő elemek/események kiküszöbölésére a verseny és az 
értékelés során. Külön felhívja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált 
viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak 
nem felel meg, a versenybıl elızetes figyelmeztetés után a Versenybíróság által 
kizárásra kerül. 
38. A Kupa horgászati kezdete május hó 09. napján (hétfı) 17:00 [�17], befejezése 
május hó 14. napján (szombat) 12:00 [�18], tiszta horgászati idıtartama 115 óra.  
39. A csapatok a 29. pont szerinti érkezéskor [�19] a fıbb mederadatokat 
tartalmazó térképet kapnak kézhez, rajta az aktuális vízállásnak megfelelı irányadó 
mélységek feltüntetésével. A versenyt megelızıen az általános egyesületi 
csónakhasználati szabályok szerint lehetıség van a vízterület csónakos bejárására, 
feltérképezésére, tapasztalati megismerésére is. 
40. A verseny megkezdésekor a 30. pont szerinti sorsolást (13:00) [�20], majd a 
rajthelyek elfoglalását (kb. 14:00) [�21] követıen - csónakhasználat nélkül - 
maximum 3 óra áll rendelkezésre a tényleges horgászhelyek kiválasztására és 
kijelölésére. A (hal)radar használata ezen idı alatt is tilos! A helyválasztás és késıbb 
az etetés során a csapat számára a letőzött hivatalos határbóják (egy zöld és egy 
piros) közötti egyenes vonalban értendı kijelölt dobási szektorhatárt a 28. pontban 
foglaltaknak megfelelıen átlépni tilos! Az esetleges eltérési lehetıségeket a 
„Versenytérkép” jelzi. Egy csapat segítségül 2 markert használhat. Ha a partról be 
tudja juttatni, kijelölt szektorán belül maximum 2 db etetıbóját helyezhet el. E bóják 
nem zavaró világítással is elláthatók.  
41. A versenyen etetni bármilyen környezetkímélı etetıanyaggal (a bojlin túl pl. 
szemes termény, granulátum és pellet) lehet. A mennyiség szemes termény 
esetében a száraz állapotban mért 50 kg/csapat mennyiségben korlátozott! Ennek 
mennyiségét a mérlegelı versenybírók ellenırizni jogosultak. Élı anyagot tartalmazó 
etetıanyag használata tilos!  
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Az etetésnél a dobócsı, a csúzli, a rakéta, a parittya és a katapult használata, 
valamint minden tisztán fizikai erın és ügyességen alapuló egyéb módszer 
engedélyezett. Etetni természetesen bármilyen módon csak a kijelölt dobási 
szektoron belül, illetve „Versenytérkép”-en engedélyezett egyéb területen belül lehet. 
Az etetés megkezdése az elsı napon 15:00-tól [�22] lehetséges. Maga az etetés a 
verseny további idıtartama alatt idıben nem korlátozott, de a rakéta és a parittya, 
valamint a katapult esetében (nehézetetés) csak nappal, 07:00-19:00-ig [�23] 
engedélyezett.  
42. A verseny teljes idıtartama alatt a behordás minden módszere (ideértve pl. 
távirányítású etetıhajó célzott használatát is) tilos!  
43. A horgászat csak bojli csalival és hajszálelıkés (bojlis) módszerrel, 
versenyzınként 2 db bottal és botonként 1 db horoggal engedélyezett. A verseny 
során használatra engedélyezett, 2-, vagy 3 részbıl álló botok hossza nem 
haladhatja meg a 4,00 métert. A készség bedobása csak fej feletti módszerrel 
lehetséges. Bordás ólom (és azon etetıanyag, paszta) használata engedélyezett, 
azonban az ólom legkisebb engedélyezett súlya 60 g. Az ólom rögzítését úgy kell a 
szereléken megoldani, hogy elakadás esetén leválása biztosítható legyen. Fonott 
zsinór csak horogelıkének használható és hossza nem haladhatja meg a 80 cm-t. 
44. A készségen csaliként felhasznált tetszıleges ízesítéső/anyagú bojli(k) legkisebb 
engedélyezett átmérıje 10 mm. A 43. pont szerinti készségek összeállítását, 
valamint a csalik szabályszerő használatát a mérlegelı versenybírók kötelesek 
ellenırizni, ideértve a bedobott készség, vagy készségek szúrópróbaszerő, kivétellel 
járó vizsgálatát is. 
45. A verseny teljes idıtartama alatt kiegészítı és szintén jogvesztı feltétel még az 
elıírt kiegészítı eszközök /nagymérető merítıszák (minimum 90x90 cm, sőrő 
szövéső), halpaplan, pontyzsákok (minimum 7 db), halszáj-fertıtlenítı, fejlámpa/ 
bemutatása, majd rendeltetésszerő, folyamatos használata. Keresılámpa, reflektor 
csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás) alkalmazható, más csapatok 
tartós zavarása nélkül. 
46. A hal fárasztása és birtokbavétele során a csapatok külsı segítséget nem 
vehetnek igénybe. Ha a fárasztás során a hal valamely csapat határbójáját kihozza, 
annak visszaállítása csak a Versenybíróság által kiküldött személyek által 
lehetséges, naponta a 07:00-19:00-ig terjedı idıszakban [�24], továbbá a helyet a 
semleges területek irányából megközelítve. Ismétlıdésnél a Versenybíróság 
fenntartja a jogot esetenként 5000 pont levonására. 
47. A vendégek tetszıleges, horgászatban való közremőködésért a csapatot a 
Versenybíróság azonnali kizárással, egyéb jogosulatlan közremőködéséért elsı 
alkalommal 1000 pont levonással, második alkalommal kizárással bünteti. A VSZ 
jelen pontjának alkalmazásában horgászatban való közremőködésnek minısül a 
szerelékek el- és elıkészítése, a csalizás, az etetés, valamint a bedobás, a bevágás, 
a fárasztás, a szákolás és a mérlegelésben történı közremőködés.  
48. A fogást követıen a versenyzık kötelesek a hal kíméletes – nedvesen tartott 
halpaplanon való – kezelésére, a horog ütötte és esetleges egyéb sebeinek 
fertıtlenítésére, majd pontyzsákban való elhelyezésére. A 49. pont szerinti 
példányoknál és a 2 kg feletti koi pontyok, továbbá márnák esetében a fotózásig 
színezett fertıtlenítı használata tilos! Egy pontyzsákban 2 kg alatti halból maximum 
5 db, 2-5 kg-os halból maximum 3 db, 5-8 kg feletti halból maximum 2 db, 8 kg feletti 
halból pedig 1 db tárolható. Az amur és a márna sérülékenysége okán csak 
egyesével tárolható!  
49. Minden 10 kg-on felüli ponty és 5 kg-on felüli amur fogását, továbbá a véletlenül 
fogott 10 kg feletti harcsa, vagy 5 kg feletti tok fogását a szektorbíróknak azonnal 
jelenteni kell!  
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Külön is jelezni kell, ha e hal esélyes a legnagyobb hal díjára, tekintettel az 
idımúlással bekövetkezı súlyveszteség kérdéskörére. Indokolt esetben (sok vagy 
vérzı hal) részmérlegelés is kérhetı a szektorbírótól. 
50. A mérlegelésre valamennyi esetben fix mérlegállványon kerül sor. A verseny 
folyamán a mérlegelés minden alkalommal azonos típusú, hitelesített mérleggel, 
nettó súlyban történik. 
51. A Versenybíróság részérıl a mérlegelés a VSZ 10. sz. mellékletét képezı 
„Értékel ılap” -on meghatározottak szerint, a halakat egyesével regisztrálva történik. 
Valamennyi 10 kg-on felüli ponty és amur, illetve 2 kg-on felüli koi és márna, továbbá 
a 49. pont szerinti véletlen fogású halak esetében a mérlegelés során a mérlegelı 
versenybíró a hal pontos faja/típusa, súlya, hossza és körmérete, a fogás helye és 
ideje mellett statisztikai okokból nyilvántartásba veszi a hal tényleges kifogójának 
nevét is, valamint a halról és kifogójáról egyidejőleg fényképet készít. Kiemelkedı 
példány esetén a késıbbi (nappali) fényképezési szándékot a csapat részérıl a 
mérlegelés megkezdésekor jelezni kell, errıl a Versenybíróság külön dönt.               
E tárgyban rendelkezhet a mérlegelı versenybíró is.  
52. A 10 kg feletti mérető, a verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még 
esélyes hal esetében továbbá egymás után két mérés kötelezı, de esetleges eltérés 
esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra. 
53. Az „Értékelılap”-on az aláírás a csapat valamelyik tagja, a hitelesítési aláírás 
pedig valamelyik mérlegelı versenybíró részérıl történik. Ezt követıen valamennyi 
hal visszaengedésre kerül a víztározóba. Az értékelılap két példányban kerül 
vezetésre, egy példány folyamatosan a csapatnál marad. 
54. A mérlegelést a szektorbírónak, vagy a mérlegelı versenybírónak történı 
elızetes bejelentés alapján csapaton kívüli versenyzı is megtekintheti, ellenırizheti.  
55. Mérlegelésre és így az eredménybe való beszámításra csak élı halak 
kerülhetnek, ennek bizonyítéka a mérlegelés után a mérlegelı versenybíró 
jelenlétében történı elengedés utáni azonnali elúszásuk. Aki gondatlanságból a hal 
sérülését, vagy pusztulását okozza, az okozott kárt köteles a BSHE részére 
megtéríteni, továbbá esetenként büntetésbıl 2500 pont levonásban részesül. Ha a 
49. pont szerinti esetben a mérlegelésre a bejelentéstıl számított egy órán túl kerül 
sor, akkor a kártérítésrıl és a büntetésrıl a Versenybíróság esetileg dönt. A 
szándékosság azonnali kizárást von maga után!  

 
V. Értékelés és díjazás  

 
56. Az értékelésbe a szabályszerően akasztott és kifogott halak közül kizárólag az     
1 (egy) kg-ot meghaladó súlyú ponty, amur és márna számít be. Az itt elıírt határnál 
kisebb, továbbá az esetleg külsı akadással fogott, vagy más fajhoz tartozó hal a    
48. pont szerinti véletlen fogású halak kivételével azonnal visszahelyezendı!  
57. Az értékelésben fajtól, darabtól és nagyságtól függetlenül 1 dkg 1 pontot            
(1 kg=100 pont) jelent. Súlykorrekciós pontozás (bonus) és egyéni 
teljesítményértékelés nincs.  
58. A verseny abszolut gyıztese, az Európa Kupa bajnoka a legtöbb pontot szerzı 
csapat. A további helyezések megállapítása is a pontok száma szerint történik, de ha 
a kijelölt szektorok legtöbb pontot elérı csapatai nincsenek az abszolút elsı három 
helyezett között, akkor a harmadik helyezéssel megegyezı értékő különdíjban 
(szektorgyıztes) részesülnek.  
59. A Kupa idıtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás érdekében 
valamennyi csapat kb. 12 óránként számítógépes eredményfeldolgozási tablót         
(a továbbiakban: tabló) kap a verseny aktuális állásáról.  
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E tabló a térkép és a rajtlista segítségével beazonosíthatóan tartalmazza a csapatok 
teljesítményeit, minden második eredményközlésnél az összsúlyon kívül figyelemmel 
a halfajok beazonosítására, a darabszámra és az átlagsúlyra is. Itt nyílik lehetıség a 
csapatok saját eredményeinek összevetésére is a náluk maradó értékelılapon 
feltüntetett fogásokkal.  
60. A tervezett részeredmény-közlések idıpontjai a következık: 05.10.0900 (16 óra), 
05.10.1900 (26 óra), 05.11.0900 (40 óra), 05.11.1900 (50 óra), 05.12.0900 (64 óra), 
05.12.1900 (74 óra), 05.13.0900 (88 óra), 05.13.1900 (98 óra), 05.14.1200 (115 óra, 
végeredmény) [�25]. 
61. A hivatalos végeredmény május hó 14. napján (szombat) a kb. 15.00-kor [�26] 
kezdıdı ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre. Óvás a 26. pontnak megfelelıen, 
de legkésıbb május 14.-én 14.00-ig [�27] lehetséges!  
62. A verseny díjalapja (pénzdíj és tárgyjutalmak, kupák, érmek) a ténylegesen 
befolyt nevezési díjak minimum 60 %-a. A pénzdíjak tervezeti felosztását a    
„Díjalap-kalkuláció” tartalmazza. A BSHE az abszolút I.-III. helyezett, a 
szektorgyıztes(ek), valamint a legnagyobb halat kifogók részére a csapat minden 
versenyzıje számára 1-1 értékes kupát biztosít, továbbá a gyıztes részére átadja az 
Európa Vándorkupát. Az I-III. helyezetteknek és a szektorgyızteseknek (amennyiben 
nem kerültek az elsı három közé), valamint a legnagyobb halat fogó csapatnak járó 
pénzdíjak és kupák (egyéb tárgyi díjak) mellett a verseny szponzorai további 
díjazásra bojlis horgász- és kiegészítı cikkeket ajánlhatnak fel. Lehetıség van a 
versenyzık részérıl is elıre bejelentett díjfelajánlásra, melynek elfogadásáról, vagy 
elutasításáról a fıbíró kizárólagos jogkörében dönt. Elfogadás esetén a díjátadó 
személyét a felajánló jelöli ki, illetve maga is átadhatja a díjat. A BSHE minden 
versenyzınek és a külön döntés szerinti egyéb személyeknek (bírók, stáb, védnökök, 
szponzorok) egyedi emlékérmet biztosít.  
63. A BSHE fenntartja a jogot egyéb díjak (pl. egyéni részvételi jubileumok 
elismerése: „Hőség és Barátság Díj”) vagy kitüntetések átadására is. A „Hőség és 
Barátság Díj” egy olyan díszoklevéllel és gránitobeliszkkel járó, névre szóló alkalmi 
elismerés, melyre 10 részvételi alkalmanként (ideértve a korábbi Maconka 
Nemzetközi Bojlis Kupákat is) jogosult az a versenyzı, korábbi Kupákon szereplı 
segítı, vagy mérlegelı verseny-, illetve szektorbíró, aki ezen idıszakban 
szabályszegést a versenyeken nem követett el és személyes magatartásával is a 
horgászsport-, valamint a természet védelmének érdekeit szolgálja. A részvételi 
alkalmakat a versenyzık és a mérlegelı versenybírók esetében a BSHE 
nyilvántartja, a korábbi Kupákon szereplı segítık és a szektorbírók esetében pedig a 
díjat a nevezéssel-, illetve a bírói kiválasztással egyidıben az Egyesület felé 
igényelni kell. 
64. Az elért helyezéstıl függetlenül valamennyi versenyzı ezirányú igénylése alapján 
hivatalos eredménytanúsítványt és a verseny alatt az 59-60. pontoknak megfelelı, 
részletes statisztikai feldolgozást kap. 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
65. A VSZ magyar, angol, német és román nyelven készült el, esetleges fordításból 
adódó értelmezési eltérések esetén az angol nyelvő verzió az irányadó. A 
mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó.  
66. A A VSZ esetleges késıbbi módosításait és kiegészítéseit a BSHE a jelen VSZ 
elıírásainak megfelelıen, azok elfogadásától számított 3 napon belül [�28] teszi 
közzé. Módosítás a január 12-én rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a 
VSZ új elemekkel történı bıvítése. A VSZ a verseny kezdı idıpontját megelızı       
30 napon belül [�29] már nem módosítható.  
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67. A VSZ keretében nem szabályozott kérdésekben a Versenybíróság esetileg dönt. 
68. Szponzornak a jelen VSZ vonatkozásában az a személy vagy cég minısül, aki a 
versenyt anyagi formában (pénzbeli hozzájárulás, tárgyjutalom), vagy térítésmentes 
média-megjelenési lehetıséggel-, szolgáltatással támogatja. A névadó- és egyéb 
versenyszponzorok (a továbbiakban: szponzorok) csapatindítási feltételei a 
versenyre vonatkozó névadás és a névhasználat- valamint a szponzoráció egyéb 
feltételeirıl szóló külön megállapodásban (2)  kerülnek rögzítésre.  
69. A verseny széleskörő PR hátterének biztosítása a BSHE és  - a 68. pont szerinti 
külön megállapodás kifejezett rendelkezése esetén - a szponzor(ok) feladata, 
beleértve a verseny és/vagy a gyıztesek, díjazottak tárgyi média-megjelenési 
lehetıségeit is.  
70. A csapatok elnevezését a névhasználat és a kizárólagosság szabályainak 
figyelembevételével a nevezık szabadon választhatják meg. A BSHE a csapatok 
elnevezésével kapcsolatban felelısséget nem vállal, a továbbiakban a megadott 
nevet szerepelteti. 
71. A csapatok szponzorainak rajthelyen kívüli megjelenését (öltözet, zászló, stb.) a 
BSHE korlátozhatja.  
72. A verseny alatt a csapatok és a szponzorok helyszíni szereplését (filmforgatás, 
interjúk, stb.) a BSHE elızetes engedélyhez köti. 
73. Jelen VSZ egészében vagy elemeiben történı felhasználása és/vagy publikálása 
a magyar szerzıi jog szabályainak figyelembevételével csak a BSHE elızetes, 
írásos engedélyével történhet, a forrás tárgyi engedélyben elıírt módon és idıben 
történı feltüntetése mellett. 
74. Az itt nem szabályozott esetleges vitás jogi- és elszámolási kérdések bírói útra 
való terelése esetén a fıszervezı, a Versenybíróság és a csapatok, valamint a 
szponzorok (a továbbiakban: felek) megállapodnak a Magyar Állam joghatóságában 
azzal, hogy a verseny helye szerinti Bíróság illetékességét és hatáskörét kötik ki.  
75. A felek kijelentik, hogy a 68. pontban szabályozott kérdésekben a magyar Polgári 
Törvénykönyv általános elıírásai, a versenyszabályzat tartalma és alkalmazása 
tekintetében a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó magyar 
jogszabályok, valamint a BSHE, mint fıszervezı belsı szabályzatai és a 
Versenybíróság eseti döntései az irányadók azzal a kitétellel, hogy résztvevık 
mindent megtesznek a tárgyalásos rendezés érdekében a verseny tisztaságának és 
sportértékének megırzéséért. 

 
Sportszerő küzdelmet, hajoljon a bot! 
Fogd meg, és ereszd el – ne öld meg a jövıt! 
 
 
A BSHE és a Versenybíróság nevében:                          
 
  Dr. Dérer István  
  BSHE elnök 
  EPBC fıbíró 
  sk. 
 
Bátonyterenye-Maconka, 2011. január 12. 
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