
EZERJÓ NEMZETKÖZI BOJLIS KUPA VERSENYSZABÁLYZAT 
 
A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 
 
- A verseny csapatverseny, 96 órás, nemzetközi, meghívásos és előnevezéses 
 
- Nevezési díj a csapatok részére: 100.000 Ft (50.000 Ft/fő) 
 
- A csapatok létszáma 2 fő, de lehetőség van 1 fő segítőt hozni (előre jelezni kell) 
 
- A segítő teljes jogú csapattag! (bedobhat, fáraszthat, szákolhat stb.) 
 
- Amennyiben a versenyt valamilyen rendkívüli dolog miatt félbe kell szakítani (pl.: rossz 
időjárás) akkor, ha min.48óra már eltelt az akkori állás szerint kihirdetjük a végeredményt. 
Azonban előfordulhat az is, hogy csak néhány órára kell megszakítani a kupát. Abban az 
esetben, ha meghaladja a leállás a 12 órát, akkor újra kiírjuk a versenyt a résztvevő csapatok 
számára egy új időpontra. Ekkor nincs újra nevezési költség. Ha ennél rövidebb ideig valami 
ok miatt felfüggeszti a versenybizottság, akkor újra indítás után minden résztvevő onnan 
folytatja a versenyzést ahol a felfüggesztés pillanatában állt. 
 
SORSOLÁS MENETE 
 
Két körből áll a sorsolás. 
 
Első körben a csapatok nevük ABC sorrendje szerint sorszámot húznak, mely számok 
megadják a rajthelyek kihúzásának sorrendjét. 
 
A második körben az első körben kihúzott számok emelkedő sorrendje szerint a csapatok 
kihúzzák (nem kiválasztják!) a rajthelyüket. 
 
A VERSENYHORGÁSZAT SZABÁLYAI 
 
- Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani. 
 
- Minden csapatnak 120 perc áll rendelkezésére, hogy előkészítse az eszközeit, elhelyezze a 
jelölő bójáit. 
 
- A számukra kijelölt területen a versenyzőknek diszkréten és zaj nélkül kell mozogniuk. 
Minden horgászással kapcsolatos tevékenységnek a számukra kijelölt rajthelyen belül kell 
történnie (bedobás, fertőtlenítés, etetés és szákolás). 
 
- A verseny kezdetét és végét a sorsoláskor bemutatott hangjelzés jelzi. Ezek jelzéseit 
kötelező betartani. 
 
- A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre 
csak legfeljebb négy (4) bottal horgászhat a páros. 
 
- Szerelékenként (botonként) csak egy horog engedélyezett. A hajszálelőkés felkínálás 
használata kötelező! 
 



- Csak hagyományos horgászmódszerek illetve - végszerelékek fogadottak el, legalább 50 g-
os ólomnehezékkel. 
 
- Az ólomra paszták és etetőanyagok rágyúrása engedélyezett. 
 
- Etetőkosár használata tilos! 
 
- Úszók használata tilos! 
 
- Fonott főzsinórok használata szigorúan tilos! 
 
- Fonott előkezsinórt maximálisan 30 centiméteres hosszúságban szabad használni. 
 
- Lead Core ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 100 centiméteres hosszúságban 
szabad használni. 
 
- A monofil főzsinór és a monofil dobóelőke átmérője nem haladhatja meg a 0,5 millimétert. 
 
- A felszerelés bedobásakor az ólomnehezéknek nem lehet oldalirányú mozgása rendelkezésre 
álló területen kívül. 
 
- Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők megengedettek. 
 
- A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok hossza 4 m-nél rövidebb kell, hogy 
legyen. 
 
- Horgászat során csak az ún. bojlis botok használata engedélyezett. Tilos a feeder, match, 
rakós, pergető, legyező, surf botok horgászatra való használata. 
 
- Surf (maximum 400 cm) és Spod botok csak parittyázásra, etetőrakétázásra használhatók. 
 
- Nyeletőfékes orsók használata engedélyezett. 
 
- A nyeletőfékes orsókon a nyeletőfék bekapcsolása nem kötelező. 
 
- Engedélyezett a rádió-távjelzős elektromos kapásjelző használata. 
 
- Láncos, merev karos, és rugófeszítéses kapásjelző swinger használata engedélyezett. 
 
- A bot spiccére rögzíthető vagy rögzített lengőspicc és rezgőspicc használata tilos! 
 
- Horgászat közben csak horgászbottal (és semmi más eszközzel nem) szabad bedobni a 
rajthelyről a szereléket. 
 
- Etetőanyaggal, ill. gyurmával bevonható ólmok használata engedélyezett. 
- Csalizásra használható minden növényi eredetű, vagy akár növényi és állati lisztből, 
őrleményből mesterségesen előállított csali, valamint különféle lisztek és lisztkeverékek, 
magvak, bojlik, melyeket kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni (a Versenybizottság 
ellenőrzi). 
 



- A készségen felkínált bojlik legkisebb átmérője 10 mm lehet. 
 
- Etetésre használhatók: 
 
                        - különféle etetőanyagok, morzsák, granulátumok; 
 
                        - különböző állati- és növényi eredetű lisztek; 
 
                        - gyári- illetve házi készítésű bojlik és pelletek; 
 
                        - aromák; 
 
                         - növényi eredetű magvak főzve, szárazon és erjesztve; 
 
                         - etetőanyag ragasztók valamint etetőanyag földek, lösz, agyag; 
 
                        (ami a természetre nem káros). 
 
- Etetésre és csalizásra tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult állatot. 
 
- Elpusztult állatot tilos használni még szárított és hőkezelt állapotban is.(például tilos 
használni szárított rákot, kagylót, gilisztát, szúnyoglárvát) 
 
- Halikra, és fémből, fából, gumiból és műanyagból készült műcsalik használata szigorúan 
tilos. 
 
- Etetni kizárólag partról, stégről csak emberi erőn és - ügyességen alapuló eszközökkel lehet. 
 
- Etetőhajó és halradar használata tilos! 
 
- Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos. 
 
- Engedélyezett az etető csúzli, egy vagy két kézzel működtetett cső a bojlik bedobásához, 
egy vagy két kézzel tartott nagy nyeles kanál, a földre helyezett és mindkét kézzel 
működtetett csúzli, esetleg gumiszalaggal, rugóval, oldódó tasakkal, oldódó szállal működő 
eszközök; rakéták, melyek belső átmérője nem lehet nagyobb 50 mm-nél, hossza pedig 200 
mm-nél, és horgászbottal dobják be. 
 
- Távirányítású és akusztikus halkereső eszközök (halradar) használata nem engedélyezett. 
 
- Behordás nem engedélyezett. 
 
- Csónak használata (saját csónak hozható) csak helykeresésre (első nap 9-12 óráig) és 
bójázásra, (bójából maximum 4 db nem zavaró fénnyel kivilágítható) engedélyezett. 
 
- Ha a fárasztás során a hal a bóját kihozza, csak a szomszédos csapat beleegyezésével és a 
versenybíróság engedélye mellett lehetséges a visszahelyezése. 
 



-  Tilos a vizet megvilágítani nagy erejű reflektorokkal, viszont szabad világító eszközt 
használni a sátorban, valamint szabad diszkrét fényű fejlámpát használni fárasztáskor, 
bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor. 
 
- Szabad a vízbe menni horgászcsizmában (amely nem ér tovább térdnél), de csak a halak 
hálóba emeléséhez, vagy a tároló háló megfelelő elhelyezéséhez. 
 
- A csapatoknak a számukra kijelölt horgászhelyen belül kell horgásznia. 
 
- Sátrak (tábor kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a horgászhelyen 
lehetséges. 
- A megakasztott hal sikeres kiemelésében segítség igénybe vehető (csapattárs, hozott segítő 
vagy a szomszédos csapat tagja). 
 
- A hal kifogása érvényesnek számít akkor is, ha véletlenül a száján kívül akad be a horog. 
 
- Szándékosan szabálysértő módon kifogni a halat szigorúan tilos. 
 
- Halfogás esetén a kifogott halat a mérlegelésig sértetlenül kell tárolni, majd a mérlegelés, 
bejegyzés és fotózás után vissza kell engedni. 
 
- A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac és pontyzsák használata kötelező. 
 
- A halakat pontyzsákban kell élve tartani és verseny ideje alatt a pontyzsáknak teljes 
terjedelmében a vízben kell lennie. 
 
- Egy pontyzsákban 2 kg alatti halból maximum 5 db, 2-5 kg-os halból maximum 3 db, 5-8 kg 
közötti halból 2 db és 8 kg felettiből kizárólag 1 db tárolható. 
 
- Minden 10 kg-ot meghaladó hal fogását a versenybizottságnak azonnal jelezni kell. 
- Elegendő pontyzsákkal kell rendelkezniük (minimum 10 db/csapat, 90x120cm vagy 
90x150cm méretű). 
 
- A pontyzsákok megtelése esetén kérjék, hogy a szervező személyzet mérjen le néhány halat, 
és ezzel felszabaduljon pár háló. 
 
- Kötelező eszközök: 2 db pontymatrac (jó minőségű), 2 db minimum 90x90 cm-es, sűrű 
szövésű merítőháló (bojlis merítő) és a sebfertőtlenítő. 
 
- Ha a kifogott hal elpusztul, nem számit bele a versenybe. 
 
- Második dudaszót követően a készségeket azonnal ki kell húzni a vízből. Az ekkor esetleg 
rajtalévő halat már nem mérlegeljük. 
 
- Lefújás előtt történt bevágás esetén a fogott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a 
fárasztás a dudaszó után fejeződik be. 
 
- A verseny végén tilos a megmaradt süllyedő csalit a vízbe dobni. 
 
- A verseny végeztével a rajthelyet tökéletesen tiszta állapotban kell hagyni. 



- A szabálytalankodás vagy egyéb etikátlan magatartás versenyből való kizárást vonhatja 
maga után. 
 
MÉRLEGELÉS SZABÁLYAI 
 
- A méréseket 10-12 óránként kell elvégezniük a mérlegelőknek. 
 
- Soron kívüli mérlegelést lehet kérni akkor is, ha a rendelkezésre álló pontyzsákok megteltek. 
 
- A mérést hitelesített mérleggel kell végezni. 
 
- A mérleget háromlábú állványon kell felállítani a csapathoz tartozó hivatalos szektorterület-
határon belül. 
 
- Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára 
egyaránt. 
 
- A szervezőkön kívül csak a mérlegelők, a versenyzők és a bírók (senki más) szólalhatnak fel 
szóban vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban. 
 
- Mérlegelésenként egy személyfelelős a mérésért. Ez a szervezők által megbízott személy. 
 
- Egy másik személy feladata, hogy a mérés eredményeit lejegyezze a hivatalos 
dokumentumban. 
 
- Minden halat a szervezők által biztosított tartóhálóban kell lemérni, ezt benedvesítik, és 
megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt. A tartóhálóknak speciálisan a pontyok 
lemérésére alkalmas fajtájúaknak kell lenniük. Vízáteresztő és rácsos szerkezetű, lágy, 
szintetikus anyagból készüljön. 
 
- Minden kifogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra. 
 
- A versenyen csak a minimum 1 kg (1000 gr) vagy az a feletti pontyokat és amurokat 
értékeljük. 
 
- A méréseket a Versenybizottság hajtja végre. 
 
- A mérlegelésnél jelen kell lennie: 1 fő csapattagnak, a mérlegesnek, az adminisztrációt 
végző személynek és a szomszéd csapat egy tagjának. 
 
- A fogás adatai felkerülnek a versenyző csapat fogási lapjára, melyet aláírásával hitelesít 
mind a kifogó versenyző, a versenybíró és az ellenőrző más versenyző csapathoz tartozó 
csapattag is. 
 
- Két mérőlapja van minden csapatnak. Az egyik példány a szervezőknél (mérlegelőnél), míg 
a másik példány a csapatoknál van. 
 
- Amíg a mérőcsapat megérkezik a rajthelyre, a versenyzőknek a halakat tartalmazó hálókat a 
vízben kell tartani. Ezután a halakat az egyik versenyzőnek át kell tennie a mérőhálóba, és 
ráhelyezni a mérőfelületre. Mérés után a halakat vissza kell engedni a vízbe a rendezők fel-



ügyelete mellett (mérés után a halakat nem lehet visszatenni a hálóba). Ezt a műveletet nagy 
gondossággal kell végezni. 
 
- A versenypáros legalább egyik tagjának jelen kell lennie a fentebb leírt műveletsornál, hogy 
ellenőrizzék a mért súlyokat, és aláírják a mérési eredményeket tartalmazó 
formanyomtatványt. 
 
- Ha a mérési folyamat befejeződött, és a halakat már visszaengedték a vízbe, valamint 
aláírták a papírokat, a méréssel kapcsolatban már nem lehet panaszt emelni. Mind a 
mérlegelőnek, mind a csapattagoknak ellenőrizniük kell, hogy minden lemért hal mindkét 
mérlegelő lapra felvezetésre került-e. A csupán egyik lapon szereplő vitatott hal nem vehető 
figyelembe a végső összeszámolásnál. Csak azokat lehet számításba venni, melyek mindkét 
lapon szerepelnek. 
 
- Mérlegelésre és az alapján értékelésre csak élő halak kerülhetnek. Ennek igazolása, hogy a 
hal mérlegelés után elúszik a versenybíró jelenlétében. 
 
- Mérlegelés után a horgászhelyen felejtett, beszákolt halat a Rendezőség visszaengedi, azt 
nem számolja bele az addigi fogásba, továbbá figyelmeztetésben részesíti a csapatot. 
 
- A verseny állásáról naprakészen minden csapat egy táblázatból értesül, ami reggel és este 
kerül kiosztásra. 
- Bármilyen más jellegű probléma, kérdés felmerülése esetén a Versenybizottság a helyszínen 
dönt, és állásfoglalását közli. 
 
SZANKCIÓK 
 
- Versenyből való kizárással jár: 
 
-          a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal 
 
-          a halakkal való kulturálatlan bánásmód 
 
-          a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata 
 
-          a csalás. 
 
- Kizárás jár a késésért (a nevező csapat a verseny kezdetére nem érkezik meg). 
 
- Minden figyelmeztetés 30 kg hal levonásával jár az eredményekből. 
 
- Figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül szákol, etet, vagy fáraszt. 
 
- Figyelmeztetés jár, ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, 
valamint a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt etetni és horgászni kezdenek. 
 
- Figyelmeztetés jár, ha a csapattagok valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és a 
halakat nem megfelelően tárolják. 
 
- Figyelmeztetés jár reflektor használatáért. 



 
- Figyelmeztetés jár nagy mennyiségű alkoholfogyasztásért. Az erről szóló döntést a 
Versenybíróság saját hatáskörébe rendeli. 
 
- Nem nyerhet kupát az a csapat illetve kizárásra kerül, amelyik nem engedi vissza az élő 
halakat a vízbe a számlálás és mérés után (tilos a halakat elpusztítani). 
 
- A Versenybíróság rendelkezik azon joggal mind a versenyek ideje alatt, mind az 
eredményhirdetés idején, hogy büntetéseket szabjon ki horgászokra, csapatokra vagy 
segítőkre, ha azok szabálysértést követnek el. 
 
- Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők 
állásfoglalásai az irányadóak. 
 
ÉRTÉKELÉS 
 
- A végső sorrendbe sorolást a szervezők illetve a versenybírák végzik a verseny zárását 
követően. 
 
- A fogott összsúly (összes kilogramm) alapján történik a végső sorrend felállítása. 
 
- Azonos súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró párost illeti az elsőbbség. 
 
- Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél 
nagyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/fogások száma). 
 
DÍJAZÁSOK 
 
- A verseny díjairól, a kupákról és azok gravírozásáról a verseny szervezői, az Ezerjó-
horgásztó képviselői gondoskodnak. 
 
- A végeredmény sorrendjét a csapat által fogott halak összsúlya dönti el. 
 
- Az érmeket az Ezerjó-horgásztó biztosítja, s azokat a jelenlévő képviselő adja át. 
 
- A szervezők egyéb díjakat is felajánlhatnak. 
 
 A Rendezőség a verseny ideje alatt történt esetleges balesetekért, anyagi károkért felelősséget 
nem vállal! 
 

 
forrás: www.ezerjomajor.hu 


