XI. AMATŐR BOJLIS MACONKA KUPA (ABMC)
Magyarország - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó
2016. július 21-24.

VERSENYSZABÁLYZAT
I. Általános szabályok és feltételek
1. Maconkán Amatőr Bojlis Kupára (a továbbiakban: verseny, vagy ABMC) évente
kétszer; április-, valamint július utolsó teljes hetében kerül sor. A korábban itt már
versenyzett, illetve a versenyre jelentkező csapatok részére (az általuk megadott
mail elérhetőségekre eljuttatva) a BSHE magyar és angol nyelvű hírlevelet
üzemeltet a Professzionális Bojlis Európa Kupa (a továbbiakban: EPBC) és az
ABMC, valamint az egyéb aktuális maconkai bojlis információk eljuttatása céljából.
2. Az időpont a kezdőnap előtt legalább 3 hónappal 01 meghirdetésre kerül a
horgászati hasznosító és egyben rendező Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és
Sporthorgász Egyesület (a továbbiakban: BSHE) részéről a www.maconka.hu és a
maconka.haldorado.hu weblapokon és ezen belül az „Eseménynaptár” felületen.
3. A verseny nyílt nemzetközi csapatverseny. Egy csapat szabad választás szerint
két, vagy három teljes jogú versenyzőből áll. 18 év alatti versenyző
szerepeltetéséhez a BSHE előzetes engedélye szükséges, 12 év alatti gyermek
versenyzőként csak külön engedéllyel, harmadik csapattagként szerepeltethető.
4. A versenyen csak olyan horgász vehet részt, aki a tárgyévre érvényes magyar
egységes állami horgászokmánnyal (a továbbiakban: horgászjegy) rendelkezik.
A horgászjegy kiadása 2.200 Ft-os külön díj megfizetése mellett a regisztráció során
a helyszínen is megtörténhet, ha a versenyző a jogosultságot személyazonosító
igazolványán túl egy érvényes hazai horgászati okmány - a tárgyévet megelőző
évben horgászjeggyel nem rendelkező külföldi horgász esetében egy korábbi
horgász okmány - bemutatásával igazolja és a kiadásra az egyéb jogszabályi
feltételek is biztosítottak.
5. A versenyre az adott időszaktól és a vízállástól, valamint a csapatok számától
függően 1-4 szektorban (elnevezésük: A,B,C,D), szektoronként minimum 6,
maximum 12, összesen minimum 12, maximum 36 csapat jelentkezése fogadható el,
tekintettel a nemzetközi szabályok szerint megtörtént pályaminősítésre.
6. A szektorok kijelölésénél alapvető szempont a víztározó időszaki lehetőségeihez
képest egyenlő fogási esélyt nyújtó hal életterek elhatárolása. Az esélyegyenlőség
fokozása érdekében egy-egy szektoron belül a horgászhelyek paraméterei is eltérők
lehetnek az elmúlt időszak mért fogási- és versenyeredményei alapján; így a
várhatóan jobb fogást nyújtó helyek területe, dobási sávszélessége az általános
paramétereknél kisebbre is kijelölésre kerülhet.
7. Egy vagy több csapat vis maior részvételi elmaradása esetén a törlésre kijelölt,
ún. kieső horgászhelyeket az időjárás és a vízállás, valamint a korábbi versenyek
csapatainak véleménye alapján a BSHE jelöli ki.
8. Az adott versenyre vonatkozó szektor- és horgászhely-beosztást, a kihelyezett
bójákat, valamint a főbb információkat tartalmazó „Hivatalos versenytérkép” a jelen
Versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) 1. sz. melléklete. A térkép a verseny előtt
legkésőbb 3 nappal 02 kerül kiadásra.
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9. A verseny jelen VSZ szerinti változatlan feltételekkel való indításának és hivatalos
EPBC selejtezőként történő besorolásának minimális feltétele legalább 12 csapat
helyszíni megjelenése és versenyzése. Ettől eltérő esetben a verseny indítása és a
névhasználat-, valamint a besorolás tárgyában a BSHE külön rendelkezik.

II. A nevezés, az elbírálás és a pénzügyi teljesítés szabályai
10. A versenyre kizárólag írásban, az alábbi elérhetőségeken lehet nevezni:
maconka@maconka.hu vagy maconka@maconka.eu (letölthető űrlap, regisztációs
e-mail) +36 32 355 077 (fax) BSHE, H 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 220. (levél).
11. A nevezés keretében el kell küldeni a csapat nevét; a csapattagok nevét,
állampolgárságát és születési évét; a horgászjegyre vonatkozó nyilatkozatot, illetve
az érvényes horgászati okmány adatait; versenyzőnként az eddigi ABMC részvételek
összesített számát; a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, továbbá e-mail
elérhetőségét; valamint azt a bankszámlaszámot, ahová a csapat az előleg-befizetés
utáni (vis maior) elutasítás okán a visszautalást kéri. A további kötelező adatok körét
a BSHE határozza meg. Ezen adatok célhoz kötött egyesületi nyilvántartásához a
versenyzők a nevezéssel egyidejűleg hozzájárulnak.
12. A nevezés kizárólag a VSZ 2. sz. mellékletét képező, a kitöltési útmutató szerint
kitöltött „Nevezési lap” alapján fogadható el. A beérkezés visszaigazolásáról, a
hiánypótlásról, illetve elfogadás esetén a regisztrációs szám kiadásától a BSHE a
megadott címre küld értesítést. Elektronikus küldésnél a kézhezvétel ideje a
visszaigazolt megnyitás ideje.
13. A verseny színvonalának biztosítása érdekében a BSHE a versenyszervezés
nemzetközi feladatainak segítésére a Maconkán már szerepelt, elismert
versenyzőkből szervezői segítőket (a továbbiakban: koordinátorok) bízhat meg.
A koordinátorok felelősek az általuk javasolt csapatok közölt adatainak valódiságáért
és a jelentkezés elfogadása esetén azok versenyen történő pontos megjelenéséért;
továbbá a számukra biztosított csapatszámmal szabadon gazdálkodhatnak.
A koordinátorok által továbbított nevezésekről szintén a BSHE dönt.
14. A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása
folyamatosan, de legkésőbb 2016. július 07-ig 03 történik meg. A BSHE
tartalékcsapatot is kijelölhet, akikkel a feltételekre és a rendelkezésre állási (későbbi
versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön megállapodásra (1) kerül sor.
15. A nevezésre és a versennyel kapcsolatos valamennyi egyéb főbb eseményre
vonatkozó határidőt és a lebonyolítási időbeosztást a VSZ 3. sz. melléklete, mint
„Időnaptár” összefoglalóan tartalmazza.
16. A nevezés elbírálását a BSHE nem köteles indokolni; ugyanakkor bírálati
alapelvként a nemzeti csapatok részvételét és a Maconkán már versenyzettek
előnyét, a koordinátorok szakvéleményét, valamint az előlegteljesítési sorrend
figyelembevételét deklarálja.
17. A BSHE a szervezők bevonásával fenntartja a jogot egyes más versenyek ABMC
selejtezőként történő elismerésére is. A selejtezők győztesei, vagy kiemelkedő
eredményt elért csapatai szabadkártyát (alanyi jogú, általános feltételű indulási
lehetőség biztosítása), illetve díjként kedvezményes indulási jogot kaphatnak a
következő ABMC versenyre.
18. Külön kedvezményként az eddigi összes ABMC bajnok, valamint az aktuálisan
kiírtat megelőző verseny I-III. helyezett-, illetve szektorgyőztes csapatai szintén
szabadkártyára jogosultak. A VSZ szerinti további feltételek és határidők betartása e
csapatoknak szintén kötelező.
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19. A verseny részvételi díja (a továbbiakban: díj) 45.000 Ft/csapat, külföldi csapatok
esetén 150 €/csapat. A díj a teljes csapatra vonatkozóan tartalmazza a pályabérletet,
a horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját (parkolási és sátorozási díjak,
kommunális- és energiaköltségek), a szervezés és a lebonyolítás költségeit (ideértve
a zárónapi meleg ebédet), továbbá a trófeák, valamint az emlékérmek költségeihez
való magánszemélyekként történő hozzájárulást. A BSHE a részvételi díj
összegében a csapat tagjainak napi sportjegyeket állít ki. A 4. pont szerinti,
helyszínen kiállított horgászjegy költségei a részvételi díjon túl, versenyzőnként külön
fizetendők. A BSHE fenntartja a jogot, hogy a VSZ díjrendszere érintetlenül hagyása
mellett, saját bevételei terhére egyes csapatoknak kedvezményt állapítson meg.
20. A nevezés elfogadása után a helyszíni sorsolásig 04 a csapatból egy fő
szabadon cserélhető, illetve a harmadik versenyző személye bejelenthető; azonban
az indulás jogát átadni a BSHE előzetes jóváhagyása nélkül másik csapatnak tilos.
A változások bejelentését a VSZ 2. sz. melléklet szerinti „Nevezési lap”-on, csak a
módosítandó adatok jelzésével kell teljesíteni. Csapattag a verseny horgászati ideje
alatt már nem cserélhető, de a Versenybíróság által is elismert vis maior okozta
kiesés, vagy kiesések esetén a csapat fennmaradó két, vagy akár egy versenyzője is
folytathatja a versenyt mind a 4 engedélyezett készséggel.
21. Külön előlegfizetési előírás hiányában a részvétel előfeltétele a díjból 20.000 Ft,
vagy 65 € előlegként történő befizetése, melynek beérkezési határideje a
2016.04.24-2016.06.01-ig elfogadott és visszaigazolt jelentkezés esetében
2016. június 06., a további esetekben pedig a visszaigazolás napját követő 8. nap,
de legkésőbb 2016. július 11. 05. A befizetés helyszíni (házipénztári) befizetéssel,
vagy bankszámláról történő átutalással történhet a BSHE OTP Bank Rt. nagybátonyi
fiókjánál vezetett 11741055-20005162-00000000 számú bankszámlájára. Külföldi
csapatok részére (Magyarországon kívülről indított átutalás esetén) a nemzetközi
(IBAN) bankszámlaszám: HU85-1174-1055-2000-5162-0000-0000. SWIFT (BIC):
OTPV HU HB. Az átutalás megtörténte után szükséges a befizetési azonosításhoz a
teljesítés igazolását is tartalmazó banki átutalási megbízási nyomtatvány
másolatának megküldése is a 10. pont szerinti egyesületi elérhetőségek egyikére,
közleményként a csapat visszaigazolt „Nevezési lap”-on szereplő hivatalos nevének
és a XI. ABMC hivatkozásnak jelölése mellett.
22. A nevezési lista összeállítása az előlegek beérkezését követően, de legkésőbb
2016. július 12-ig 06 történik meg és azt a BSHE a maconkai weblap
„Eseménynaptár” rovatában a XI. ABMC versenyfelületen egyidejűleg közzéteszi,
majd folyamatosan aktualizálja. A nevezési listán kizárólag a nevezési lapon
szereplő személy- és csapatnevek szerepelhetnek, az azon feltüntetett írásmód
mellett. Az esetleges észrevételekre, reklamációkra folyamatosan, de legkésőbb
2016. július 15-ig 07 nyílik lehetőség, majd a lista lezárásra kerül. Ezt követően a
csapatok neve csak a BSHE egyetértésével, továbbá 10.000 Ft/csapat (30 €)
adminisztrációs költség megfizetésével változtatható meg.
23. A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén
a befizetett előleg visszajár és azt a BSHE 30 napon belül 08 visszautalja a
megadott bankszámlaszámra. Ezen okon túl a befizetett előleg a csapatok
tetszőleges okból történő visszalépése esetén sem jár vissza.
24. A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők
részéről a nem várt és orvosilag igazolt betegség-, személyi sérüléssel járó baleset,
vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt
megjelenés; a főszervező részéről az 550 cm-t meghaladó vagy a 400 cm alatti
vízállás, továbbá a vízminőség hatóságilag is minősített hirtelen romlása.
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25. Amennyiben a főszervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a
versenyidő 50 %-ának letelte előtt keletkezik be, akkor a verseny eddigi eredményei
törlődnek és a változatlan mezőny a következő versenyidőszakban a versenyt
változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a verseny felfüggesztése). Ha a
versenyidő 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 főbíró
kizárólagos joga és felelőssége.
26. A befizetett előleg és a díj közötti különbözetet, vagy külön engedély esetén a
díjat a helyszíni megjelenéskor, a regisztráció során készpénzbefizetéssel kell
teljesíteni. A teljesítés a sorsoláson való részvétel egyik feltétele.
27. A sorsolás megkezdése előtt a regisztrációs eljárás keretében a versenyzők a
csapatkapitány aláírásával elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték és
elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a
Versenybíróság pártatlan döntéseinek. A „VSZ elfogadási nyilatkozat” a VSZ
4. sz. mellékletét képezi.

III. Szervezési, sorsolási és rendészeti előírások
28. A BSHE a sikeres lebonyolítás érdekében Versenybíróságot hoz létre.
A Versenybíróság elnöke főbíróként a BSHE elnöke, tagjai a főbíró helyettese, a
mérlegelő versenybírók közül 1 fő, valamint a versenyzők köréből felkért 3 fő. A
versenyzői tagok jelölését a versenyzők a megnyitón nyílt többségi szavazással
hagyják jóvá. A Versenybíróság döntéseit egyszerű többséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén a főbíró dönt. A „Versenybírósági névjegyzék” a VSZ
5. sz. mellékletét képezi.
29. A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további
mérlegelő versenybírók, a szektorbírók, valamint a technikai- és adminisztratív
személyzet. Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és
a mérlegelő versenybíróknak van. A szektorbíróknak, a Versenybíróság további
tagjainak és a stáb egyéb hivatalos tagjainak pedig a VSZ tárgyában jelzési
kötelezettsége van a főbíró, vagy távollétében kijelölt helyettese felé.
30. Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység
bejelentése. Óvást csak írásban; a részfeldolgozások tekintetében a következő tabló
átadásáig, az utolsó rész- és a végeredmény tekintetében pedig annak közlésétől
számított 1 órán belül 09 lehet benyújtani. Az ezt követő óvások indokolás nélkül
elutasításra kerülnek. Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett
esetenként 5.000 Ft, vagy 15 €. A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás
költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza.
31. A csapatok elhelyezése az 5-8. pontokban leírtak figyelembevételével kijelölt
szektorokba és azon belül egyben horgászhelyekre történik. A horgászhelyek határai
a parton szalaggal, a horgászhely dobási szektorának határai a vízen zöld/piros
rúdbójákkal kerülnek kijelölésre.
32. A bóják partvonaltól mért távolsága kb. 100 méter, a közöttük biztosított dobási
sávszélesség minimum 30 méter/csapat. Egyes szemben lévő és/vagy szélső
rajthelyek között indokolt esetben fehér rúdbójákkal ún. zárások is kialakításra
kerülnek, melyeken túl horgászati és etetési tevékenység sem folytatható.
33. A csapatok fogadása július 20. napján 16:00-tól 10 biztosított. Ekkortól a
sátorozás és parkolás a halőrháznál térítésmentesen lehetséges. A megérkezés
legkésőbbi időpontja július 21. (csütörtök) 10:30 11.
34. A csapatok sorsolási sorrendje a regisztráció szerinti sorrend.
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35. A horgászhely kisorsolására a helyszíni „Versenytérkép” előtt úgy kerül sor, hogy
a sorsolásra kijelölt személy egy, a horgászhelyet tartalmazó kódszámot (pl. A3) húz
ki. Ezt a térkép alapján azonosíthatja és ha nem tartja megfelelőnek, akkor
félreteheti. A gondolkodásra rendelkezésre álló idő maximum 2 perc. Félretétel
esetén újra húzhat, de ezt követően a másodszor húzott horgászhely elfogadása már
kötelező. Ezt követően a félretett horgászhely visszakerül a többi közé. Teljes
pályafeltöltöttség esetén, azaz valamennyi csapat helyszíni megjelenésekor az
szerinti utolsó sorszámot húzó csapat esetében már nincs választási lehetőség, így
ők a fennmaradó egy szabad helyre kerülnek. Ha nem érkezik meg minden csapat,
akkor a választható horgászhelyek száma a Versenybíróság döntésének
megfelelően módosul. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a
csapatok azonosítása a horgászhelyek kódszámai, a helyi azonosítás pedig a
„Versenytérkép” alapján történik.
36. A csapatok csak a sorsolás és a helyválasztás befejezése után indulhatnak el a
horgászhelyekre. A kipakolás és az elhelyezkedés után a versenyzői gépjárművek
parkolása csak a BSHE által kijelölt helyeken, elkülönítve történhet. Ezeket a
„Versenytérkép” szintén tartalmazza. Minden versenyzői gépjármű azonosítási
kártyát kap, melyet jól láthatóan a szélvédő mögé kell elhelyezni. A verseny teljes
időtartama alatt a lezárt szektorokba gépkocsival be- vagy onnan kihajtani az
azonosítási kártyával rendelkező gépjárműveken kívül csak versenybírói engedéllyel
lehetséges. A Versenybíróság az indokolatlan versenyzői mozgásokat is
korlátozhatja, illetve fenntartja a jogot a be- és kilépő gépjárművek átvizsgálására is.
37. A horgászhelyeken belül a kijelölt helyeken és módon a sátorozás lehetősége
biztosított. A sátrak a horgászhely részét képezik. Lakókocsi elhelyezése a
horgászhelyeken kívül csak külön meghatározott módon történhet, illetve a hosszgáti
szektorok esetében a gáti szervízúton, a parkolási rendnek megfelelően.
38. Tűzrakás csak az erre kijelölt helyeken, ennek hiányában pedig a BSHE által
külön meghatározott módon lehetséges.
39. A versenyzők a szektorbíró értesítése nélkül naponta maximum 1x60 és 3x30
percre távozhatnak el szektorukból, de egyidejűleg egy csapatból csak egy fő. A
19:00-07:00-ig terjedő időszakban minden távozást a szektorbíró felé előzetesen
jelezni kell. A versenyzők minden, a horgászhelyen kívüli mozgásuk esetén
kötelesek személyi azonosításuk lehetőségét biztosítani.
40. A csapatok csütörtökön 16:00-19:00, pénteken és szombaton 09:00-19:00 óra
között 12 fogadhatnak a helyszínen vendégeket. A zárónapon a vendégek a
lefújást követően csak a táborbontásban vehetnek részt, illetve egyben az
ünnepélyes díjkiosztó meghívottjai is. A vendégek tevékenységére a 36., a 43. és a
66. pontok előírásai az irányadók. Minden horgászhelyre történő vendégbelépést a
szektorbírónak előzetesen jelenteni kell, aki a vendégek felé utasítási jogkörrel
rendelkezik. A vendégek a bevetett készségek 5 méteres körzetében nem
tartózkodhatnak.
41. A BSHE a versenyzőknek a zárónapon 15:00-tól 13 meleg ebédet biztosít. Az
esetleges további étkezési igények kielégítése a büfében helyszíni előrendelés
alapján, a versenyzők költségére történik. A vegetáriánus, vagy egyéb okból
speciális étkeztetés igényét a nevezéssel egyidejűleg, vagy legkésőbb a
regisztrációkor jelezni kell.
42. 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 lehetőségét.
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IV. Horgászati-, mérlegelési és szankciós szabályok
43. Jelen szabályok kialakításánál a CIPS/FIPS nemzetközi versenyszabályzatai, a
nemzetközi és honi doppingellenes szabályzat, valamint a magyar OHR előírásai
mellett a BSHE különös figyelmet fordít a sportszerűség és az esélyegyenlőség
biztosítására, valamint a véletlenszerű elemek/események kiküszöbölésére a
verseny és annak értékelése során. Az Egyesület felhívja a figyelmet még
a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás
veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, az a versenyből előzetes
figyelmeztetés után a Versenybíróság által kizárásra kerül.
44. A Kupa horgászati kezdete július hó 21. napján (csütörtök) 15:00 14,
befejezése július hó 24. napján (vasárnap) 15:00 15, tiszta horgászati időtartama
72 óra.
45. A csapatok a 33. pont szerinti érkezéskor 16 tájékozódásul kézhez kapják a
8. pont szerinti hivatalos versenytérképet. A versenyt megelőzően lehetőség van a
vízterület bejárására, feltérképezésére, tapasztalati megismerésére is.
46. A verseny megkezdésekor a sorsolást (11:30) 17, majd a rajthelyek
elfoglalását (kb. 12:30) 18 követően - csónakhasználat nélkül - maximum 2 óra áll
rendelkezésre a tábor kialakítására, a tényleges horgászati helyek kiválasztására és
kijelölésére. A (hal)radar használata ezen idő alatt is tilos! A hely feltérképezése, az
etetés, valamint a horgászat során a csapat számára a letűzött hivatalos határbóják
(egy zöld és egy piros) közötti egyenes vonalban értendő kijelölt sávszélességet
mélységben át lehet lépni, azaz 100 m felett is lehet etetni, horgászni. Az esetleges
egyéb eltéréseket, oldalirányú lehetőségeket a „Versenytérkép” jelzi. Egy csapat
segítségül 2 markert használhat; továbbá ha a partról be tudja juttatni, kijelölt
szektorán belül maximum 2 db etetőbóját is elhelyezhet. A bóják nem zavaró
világítással is elláthatók.
47. A versenyen etetni és horgászni csak környezetkímélő csalival és etetőanyaggal
lehetséges. Etetésre engedélyezett a bojlin túl a pellet, a granulátum, a kevert
etetőanyag és morzsa, a metod-mix, az állati és növényi eredetű liszt, az etetőanyag
ragasztó- és föld (lösz, agyag), valamint a szemes termény (magvak). A mennyiség a
magvak esetében a száraz állapotban mért 30 kg/csapat mennyiségben korlátozott,
a száraz/nedves átváltási arány 1:1,6. Ennek mennyiségét a versenybírók ellenőrizni
jogosultak. Élő- vagy elpusztult állatot etetésre és csalizásra használni tilos!
48. A BSHE fenntartja a jogot egyes kutyaeledelek-, vagy azokból készített
etetőanyagok és csalik használatának megtiltására, vagy a használat korlátozására.
A tárgyban előzetes egyeztetés lehetséges. A csali és az etetőanyag mennyiségét és
minőségét a versenybírók a verseny teljes időtartama alatt ellenőrizni jogosultak.
49. Az etetésnél a dobócső, a csúzli, a rakéta, a parittya és a katapult használata,
valamint minden tisztán fizikai erőn és ügyességen alapuló egyéb módszer
engedélyezett; ugyanakkor minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos
árammal működő eszköz használata tilos.
50. Etetni bármilyen módon csak a kijelölt horgászhelyen és dobási szektoron belül
lehet. Az etetés megkezdése az első napon 14:00-tól 19 lehetséges. Maga az
etetés a verseny további időtartama alatt időben nem korlátozott, de a rakéta és a
parittya, valamint a katapult esetében (nehézetetés) csak nappal, 07:00-19:00-ig,
vasárnap 07:00-11:00-ig 20 engedélyezett. Nem minősül nehézetetésnek a nem
állványos (rögzített) csúzlival történő ún. kézi gombócolás.
51. A verseny teljes időtartama alatt a behordás minden módszere (ideértve pl.
távirányítású etetőhajó célzott használatát is) tilos! A horgászkészségek bedobása
csak fej feletti módszerrel lehetséges.
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52. A horgászat csak bojli csali hajszálelőkés módszerrel történő alkalmazása
mellett, csapatonként 4 db bojlis bottal és botonként 1 db horoggal engedélyezett.
53. A verseny során horgászatra tilos a surf, a spod, a feeder, a match és az egyéb
speciális botok használata, de a surf és a spod botok használata nehézetetésre,
markerúszózásra engedélyezett. Valamennyi, használatra engedélyezett bot
két- vagy három részes és maximum 4,20 méter hosszú lehet.
54. A csapat egyszerre maximum két botot használhat nehézetetésre és/vagy
markerúszózásra. A vízben lévő markerúszós botok a horgászásra használt,
szerelékes botok tartójában nem tárolhatók és azoktól minimum 3 méter távolságra,
jól láthatóan kell elhelyezni őket.
55. A verseny során tetszőleges számú, az 52-53. pontok szerinti bot készenlétben
lehet összeszerelt-, a bojlis botok esetében pedig horgászatra előkészített módon is.
56. Úszók és búvárúszók használata a markerúszó és a speciális Zig Rig
végszerelékhez való búvárúszó kivételével tilos, ugyanakkor az 59. pontban előírtnak
megfelelő csali lebegtetése lebegő bojli, műanyag csali-utánzat, szivacs, parafa
használatával engedélyezett.
57. A szerelék összeállításánál csak hagyományos végszerelékek fogadhatók el, az
ólom legkisebb engedélyezett súlya 60 g. Az ólom rögzítését úgy kell a szereléken
megoldani, hogy elakadás esetén annak leválása a horogelőke szakítószilárdságánál
kisebb terhelésre minden esetben biztosítható legyen. Bordás ólom (és azon
etetőanyag, paszta) használata engedélyezett, az etetőkosár használata tilos.
58. A horgászatra engedélyezett monofil főzsinór és dobóelőke átmérője a
0,50 mm-t nem haladhatja meg. Fonott zsinór csak dobóelőkének (nyúzó), valamint
horogelőkének használható és annak hossza nem haladhatja meg a 600-, illetve a
60 cm-t. Lead Core ólombetétes, kagylóálló zsinór maximum szintén 600 cm-es
hosszban használható.
59. A szereléken csaliként felhasznált tetszőleges ízesítésű/anyagú bojli(k) legkisebb
engedélyezett átmérője a bedobáskor 10 mm. Magvak és műanyag csaliutánzatok
önmagukban csalizásra nem, csak a bojli mellett használhatók. PVA termékek
alkalmazása engedélyezett.
60. Az 56-59. pontok szerinti szerelékek összeállítását, valamint a csalik
szabályszerű használatát a versenybírók kötelesek ellenőrizni, ideértve a bedobott
készség, vagy készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát is.
61. Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők használata megengedett, de
a hang- és fényerőt a versenybírók korlátozhatják. A bot spiccére rögzíthető- vagy
rögzített lengő- vagy rezgőspicc használata tilos.
62.. A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a
szemben horgászókat fény- és laser eszközökkel zavarni. Keresőlámpa, kisebb
reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten
alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható,
folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A fejlámpa használata a versenyzők
számára folyamatosan engedélyezett.
63. A verseny teljes időtartama alatt kiegészítő és szintén jogvesztő feltétel még az
itt előírt kiegészítő eszközök bemutatása, majd rendeltetésszerű, folyamatos
használata. A legalább 2 db nagyméretű merítőszák (minimum 90x90x70 cm, 1x1 cm
alatti szövésű) mellett 5 kg/db alatti halméretig 60x60x50 cm feletti, keretes, ám
szintén az itt előírt sűrű szövésű merítőszák használata is engedélyezett. Az előírás
szerinti 1 db, minimum 60x100 cm-es belméretű és 5 cm vastagságú halpaplan
esetében a használat már az 5 kg feletti hal megszákolásakor, annak vízből történő
kiemelésekor, biztonsági alátétként is szükséges! A minimum 5 db pontyzsákból
kettőnek a 80x150 cm-es, a többinek a 60x120 cm-es méretet el kell érnie, vagy meg
kell haladnia. 2 db, lehetőleg színtelen halszáj-fertőtlenítő, valamint 2 db fejlámpa
biztosítása és használata szintén kötelező.
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64. Sátrak, félsátrak, ernyők és camping-eszközök, felszerelési tárgyak és horgászati
eszközök elhelyezése csak a horgászhelyen belül lehetséges, a 37. pontnak
megfelelően. A rikító színű, vagy zavaró felirattal rendelkező kiegészítők használatát
a BSHE korlátozhatja.
65. A hal fárasztása és birtokbavétele során a csapatok külső segítséget nem
vehetnek igénybe. Ha a fárasztás során a hal valamely csapat határbójáját kihozza,
annak visszaállítása csak a Versenybíróság engedélye alapján és az általa kiküldött
személyek által lehetséges, naponta a 07:00-19:00-ig terjedő időszakban 21,
továbbá a helyet lehetőleg a semleges területek irányából megközelítve.
Ismétlődésnél a Versenybíróság fenntartja a jogot esetenként 5000 pont levonására.
66. A vendégek tetszőleges, horgászatban való közreműködésért a csapatot a
Versenybíróság azonnali kizárással, egyéb jogosulatlan közreműködéséért első
alkalommal 2500 pont levonással, második alkalommal kizárással bünteti.
Horgászatban való közreműködésnek minősül a csalizás, az etetés, valamint a
bedobás, a bevágás, a fárasztás, a szákolás és a mérlegelés.
67. A fogást követően a versenyzők kötelesek a hal kíméletes - nedvesen tartott
halpaplanon való - kezelésére, a horog ütötte és esetleges egyéb sebeinek
fertőtlenítésére, majd pontyzsákban való elhelyezésére. A 68. pontban
meghatározott halaknál a fotózásig színezett fertőtlenítő 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,
a fekete amur és a márna csak egyesével tárolható. Indokolt esetben (sok vagy
vérző hal) részmérlegelés is kérhető a szektorbírótól.
68. Minden 10 kg-on felüli ponty-, 6 kg-on felüli amur és koi fogását, továbbá a fogott
fekete amur, márna, a véletlenül fogott 10 kg feletti harcsa, 5 kg feletti tok és 1 kg
feletti compó vagy aranyhal, illetve aranykárász fogását a szektorbíróknak azonnal
jelenteni kell. Külön is jelezni kell, ha e hal esélyes a legnagyobb hal díjára,
tekintettel az időmúlási súlyveszteség tényére.
69. A mérlegelés minden esetben fix mérlegállványon, azonos típusú, hitelesített
mérleggel, nettó súlyban történik.
70. A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és regisztrációs folyamatban való
aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd
a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni.
71. A Versenybíróság részéről a mérlegelés a VSZ 6. sz. mellékletét képező
„Értékelőlap”-on meghatározottak szerint, a halakat egyesével regisztrálva történik.
Minden 10 kg-on felüli ponty és amur, 4 kg-on felüli koi, 3 kg-on felüli fekete amur és
2 kg-on felüli márna, valamint a 68. pontban meghatározott véletlen fogású halak
esetében a fogási regisztráció kötelező. Ekkor a mérlegelés során a versenybíró a
hal pontos faja/típusa, súlya, hossza és körmérete, a fogás helye és ideje mellett
nyilvántartásba veszi a hal tényleges kifogójának nevét is, valamint a halról és
kifogójáról egyidejűleg fényképet készít. Kiemelkedő példány esetén a későbbi PR
fényképezés, filmfelvétel lehetőségéről a Versenybíróság külön dönt.
72. A 15 kg feletti méretű, a verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még
esélyes hal esetében továbbá egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés
esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra.
73. Az „Értékelőlap”-on az aláírás a csapat jelenlévő egy tagja, a hitelesítési aláírás
pedig valamelyik mérlegelő versenybíró részéről történik. Ezt követően valamennyi
hal visszaengedésre kerül. Az értékelőlap két példányban kerül vezetésre, egy
példány folyamatosan a csapatnál marad. Értékelőlapot csak a mérlegelő- vagy a
szektorbíró vezethet. A csapat egy tagja köteles minden hal visszaengedése előtt
meggyőződni arról, hogy mindkét példányra beírásra került-e az adott hal.
8. oldal, összesen: 11

ABMC Maconka VSZ II. 2016., verzió 1.0 (2016.05.02.)

74. Mérlegelésre és így az eredménybe való beszámításra csak élő halak
kerülhetnek, ennek bizonyítéka a mérlegelés után a mérlegelő versenybíró
jelenlétében történő elengedés utáni azonnali elúszásuk. Aki gondatlanságból a hal
sérülését, vagy pusztulását okozza, az okozott kárt pótlási értékként köteles a BSHE
részére megtéríteni, továbbá esetenként büntetésből 2500 pont levonásban részesül.
75. A mérlegelés befejezése után a szektorbírónak, vagy a mérlegelő versenybíró
köteles ellenőrizni a csapat horgászhelyének teljes partvonalát, hogy nem maradt-e
kikötött hal. Amennyiben az ellenőrzés során ilyen esetre fény derül, halanként 1000
pont levonásra kerül sor, a lekötött halak mérlegelés nélküli visszaengedése mellett.
76. A mérlegelést a szektorbírónak, vagy a mérlegelő versenybírónak történő
előzetes bejelentés után csapaton kívüli versenyző is megtekintheti, ellenőrizheti.
77. Ha a 68. pontban meghatározott halak esetében a mérlegelésre a bejelentéstől
számított két órán túl kerül sor, akkor az esetleges halpusztulás esetén a büntetés és
a kártérítés enyhítéséről a Versenybíróság esetileg dönt. Egy elpusztult példány
későbbi, ám a verseny horgászati időtartama alatti fellelése esetén a Versenybíróság
a szankciókról a kétséget kizáró azonosítás után szintén dönt. A 74. pont szerinti
pótlási érték követelése az eredményhirdetéstől számított 48 órán belüli azonosított
és dokumentált fellelés esetén szintén lehetséges.
78. A verseny lefújása előtt megakasztott hal fárasztására halkíméleti okokból a
lefújást követően még 30 perc áll rendelkezésre. Az ezen időpontig kifogott hal a
verseny eredményébe beszámít, így utólagos mérésre kerül.
79. A VSZ által tételesen rögzített pontlevonási és egyéb szankciókon túl a VSZ
szabályainak enyhébb, gondatlan megsértéséért figyelmeztetés (sárga lap) jár. Két
figyelmeztetés után a harmadik esetben a kizárás (piros lap) már automatikus.
80. A halat nem veszélyeztető szándékos, vagy súlyosabb gondatlan
szabálysértésért járó figyelmeztetés esetén azonnal két sárga lap kerül kiosztásra.
81. Kizárásra kerül sor minden bizonyított csalás, továbbá a hal szándékos fizikai
beavatkozással járó jelölése, csonkolása, elpusztítása, következményként
elpusztulása esetén. A kizárás nem helyettesíti az egyéb jogkövetkezményeket.
82. A kizárással valamennyi esetben az addig elért eredmény is törlődik.
83. Minden megóvott-, vagy hivatalból észlelt szabálysértés esetén tárgyalásos
eljárásra kerül sor a Versenybíróság részéről, egyebekben a 28-30. pontok szabályai
az irányadók. A szankciós döntést - a sárga lap, lapok kivételével - a Versenybíróság
írásos határozat formájában adja ki, egyidejűleg azt a csapatok számára közzéteszi.
Valamennyi, itt nem szabályozott szabálysértési kérdésben a Versenybíróság eseti
döntései az irányadók, melyek ellen fellebbezésre, jogorvoslatra nincs lehetőség.

V. Értékelés és díjazás
84. Az értékelésbe a szabályszerűen akasztott és kifogott halak közül kizárólag az
1 (egy) kg-ot meghaladó súlyú ponty, amur, fekete amur és márna számít be. Az
előírt határnál kisebb, továbbá a külső akadással fogott, vagy más fajhoz tartozó hal
a 68. pontban meghatározott véletlen fogású halak kivételével azonnal
visszahelyezendő!
85. Az értékelésben fajtól, darabtól és nagyságtól függetlenül 1 dkg 1 pontot
(1 kg=100 pont) jelent. Súlykorrekciós pontozás (bonus) és egyéni
teljesítményértékelés nincs.
86. A verseny abszolút győztese, az ABMC bajnoka a legtöbb pontot szerző csapat.
Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a fogott
halak nagyobb átlagsúlya. A további helyezések megállapítása is a pontok száma
szerint történik, de ha a több szektor kitűzése esetén az adott szektorok legtöbb
pontot elérő csapata nincs az abszolút első három helyezett között, akkor a harmadik
helyezéssel megegyező értékű különdíjban (szektorgyőztes) részesül.
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87. A Kupa időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás érdekében
valamennyi csapat kb. 12 óránként számítógépes eredményfeldolgozási tablót
(a továbbiakban: tabló) kap a verseny aktuális állásáról. E tabló a térkép és a rajtlista
segítségével beazonosíthatóan tartalmazza a csapatok teljesítményeit, az
összsúlyon kívül figyelemmel a halfajok beazonosítására, a darabszámra és az
átlagsúlyra is. Itt nyílik lehetőség a csapatok saját eredményeinek ismételt
összevetésére is a náluk maradó értékelőlapon feltüntetett fogásokkal.
88. A tervezett részeredmény-közlések teljes mérési körös záróidőpontjai a
következők: 07.22.0700 (16 óra), 07.22.1900 (28 óra), 07.23.0700 (40 óra), 07.23.1900
(52 óra), 07.24.0700 (64 óra), 07.24.1500 (72 óra, végeredmény) 22.
89. A hivatalos végeredmény július hó 24. napján (vasárnap) a kb. 16:30-kor 23
kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre. Óvás a 30. pontnak megfelelően,
de legkésőbb július 24-én 15:30-ig 24 lehetséges!
90. A verseny díjalapját a kiosztásra kerülő kupák, trófeák és érmek, valamint az
esetlegesen felajánlott támogatói tárgyjutalmak képezik.
91. A BSHE az I.-III. helyezett, a szektorgyőztes, valamint a legnagyobb halat és a
legnagyobb koi pontyot fogó csapatok minden versenyzője számára 1-1 értékes
kupát vagy trófeát biztosít, továbbá a győztesek részére jelképesen átadja az ABMC
Vándorkupát. Az ABMC bajnokai minden győzelmük után a ruházatukon egy ezüst
csillagot viselhetnek, s e szimbólum az eredménystatisztikákban, PR anyagokban is
a nevük mellett fog szerepelni. A versenyzők részéről is lehetőség van bejelentett
díjfelajánlásra, melynek elfogadásáról, vagy elutasításáról a főbíró kizárólagos
jogkörében dönt. Elfogadás esetén a díjátadó személyét a felajánló jelöli ki, illetve
maga is átadhatja a díjat. A BSHE minden versenyzőnek és a külön döntés szerinti
egyéb, arra érdemes személyeknek (bírók, stáb, védnökök, szponzorok) egyedi
emlékérmet biztosít. A 24. pont szerinti versenyzői vis maior esetek kivételével a
díjak és emlékérmek átadásának feltétele - eltérő Versenybírósági döntés hiányában
- a teljes versenyidőben történő horgászat, valamint a díjkiosztón való megjelenés.
92. A BSHE fenntartja a jogot egyéb díjak vagy kitüntetések alapítására, átadására
is. A 2015. évi ABMC VSZ I. kiadásával bevezetett, egyéni részvételi jubileumokat
elismerő „Hűség és Barátság Díj” egy olyan díszoklevéllel és gránitobeliszkkel járó,
névre szóló alkalmi elismerés, melyre 10 részvételi alkalmanként (ideértve a korábbi
ABMC versenyeket is) jogosult az a versenyző, vagy mérlegelő verseny-, illetve
szektorbíró, aki ezen időszakban a versenyeken szabálysértést nem követett el és
személyes magatartásával is a horgászsportot, a környezet védelmét szolgálja. A
részvételi alkalmakat a mérlegelő versenybírók esetében a BSHE nyilvántartja, a
versenyzők és a szektorbírók esetében pedig a díjat az aktuális nevezéssel-, illetve a
bírói kiválasztással egyidőben az Egyesület felé igényelni kell. Méltatlanná válás
esetén a kiadott díjak a BSHE Közgyűlésének határozatával visszavonhatók.
93. Az elért helyezéstől függetlenül valamennyi versenyző igénylése esetén a
tablókon túl hivatalos eredménytanúsítványt, továbbá a verseny alatt fogott
rekordhalakról a 71. pontnak megfelelő tartalmú igazolást kap.

VI. Záró rendelkezések
94. A VSZ magyar nyelven készült el, az esetleges versenyzői fordításból adódó
értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a
VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi
módosításait és kiegészítéseit a BSHE a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok
elfogadásától számított 3 napon belül 25 teszi közzé. Módosítás a jelen 1.0 verzió
szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő
bővítése. A VSZ érdemben a verseny kezdő időpontját megelőző 8 napon belül
26 már nem módosítható.
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95. Szponzornak a jelen VSZ vonatkozásában az a személy vagy cég minősül, aki a
versenyt anyagi formában (pénzbeli hozzájárulás, tárgyjutalom), vagy térítésmentes
média-megjelenési lehetőséggel-, szolgáltatással támogatja. A névadó- és egyéb
versenyszponzorok (a továbbiakban: szponzorok) csapatindítási feltételei a
versenyre vonatkozó névadás és a névhasználat- valamint a szponzoráció egyéb
feltételeiről szóló külön megállapodásban (2) kerülnek rögzítésre.
96. A verseny széleskörű PR hátterének biztosítása a BSHE és - a 95. pont szerinti
megállapodás kifejezett rendelkezése esetén - a szponzor(ok) feladata, beleértve a
verseny és/vagy a győztesek, díjazottak tárgyi média-megjelenési lehetőségeit is.
97. A csapatok elnevezését a névhasználat és a kizárólagosság szabályainak
figyelembevételével a nevezők választhatják meg. A BSHE az elnevezésekkel
kapcsolatban felelősséget nem vállal, a továbbiakban a megadott nevet szerepelteti.
A csapatok szponzorainak rajthelyen kívüli megjelenését (öltözet, zászló, stb.) a
verseny alatt a BSHE korlátozhatja. A verseny alatt a csapatok és a szponzorok
helyszíni szereplését (filmforgatás, interjúk, stb.) a BSHE előzetes engedélyhez köti.
98. Jelen VSZ egészében vagy elemeiben történő felhasználása és/vagy publikálása
a magyar szerzői jog szabályainak figyelembevételével csak a BSHE előzetes,
írásos engedélyével történhet, a forrás tárgyi engedélyben előírt módon és időben
történő feltüntetése mellett.
99. Vitás kérdések esetére a versenyzők és a szervezők kijelentik, hogy
elsődlegesen tárgyalásos rendezés keretében törekednek a verseny rendjének,
tisztaságának és sportértékének megőrzésére. A tárgyalással nem rendezhető, a
83. pont esetein túli vitás jogi- és elszámolási kérdések bírói útra való terelése
esetére a rendező, a Versenybíróság és a csapatok, valamint a szponzorok közös
akarattal megállapodnak a Magyar Állam joghatóságában azzal, hogy az eljáró
bíróságot a BSHE választhatja meg.
100. Valamennyi, a jelen VSZ szerint nevesített, vagy nevesíthető magán- és jogi
személy számára az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári
Törvénykönyv általános előírásai; továbbá a jelen versenyszabályzat tartalma és
alkalmazása tekintetében a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó magyar
jogszabályok, valamint a BSHE belső szabályzatai és a Versenybíróság eseti
döntései az irányadók.
Sportszerű küzdelmet, hajoljon a bot!
Fogd meg, és ereszd el - ne öld meg a jövőt!
Jelen 2016. évi II. ABMC Versenyszabályzatot (1.0 verzió, kelt 2016.05.02.,
100 pont/11 oldal) a BSHE nevében, ABMC főbíróként jóváhagyom és kiadom:

Bátonyterenye-Maconka, 2016. május 02.
© Dr. Dérer István és BSHE, 2003-2016.
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