
MIKULÁS BOJLIS TALÁLKOZÓ 
Zalacsány 2010.12.02 – 12.05 

Második alkalommal kerül meghirdetésre a Halacska Bojlis Találkozó. Ez a ta-
lálkozó egy teljesen új ilyen Magyarországon még nem volt. A résztvevők napkel-
tétől napnyugtáig kötelesek mikulás ruhában tartózkodni (sapka, pelerin). Ami még 
emeli a találkozó színvonalát, hogy disznó kerül levágásra Zalai hagyomány sze-
rint. Az ebből készült egy tál ételek lesznek felszolgálva a csapatok tagjainak, amit 
a nevezési díj tartalmaz. Emellett azért a fő célkitűzésünk a bojlis horgászat téli 
népszerűsítése, a halakkal való kíméletes bánásmód, a "Fogd meg és ereszd vissza" 
elv mind szélesebb körű elterjesztése. Alkalmat szeretnénk teremteni az ország 
pontyhorgászainak a legújabb csalik, módszerek és technikák kipróbálására, teszte-
lésére, valamint a tapasztalataik kicserélésére, megvitatására. 

A helyszín a Zalacsányi-horgásztó. A tó több hőforrással rendelkezik későn és, 
csak tartós hidegben fagy be. Amennyiben az időjárás még is úgy alakul, hogy a 
versenyt nem tudjuk megrendezni úgy a be fizetett előleget vissza utaljuk, vagy a 
halacska horgászboltban átvehetők. A tóhoz közel panzió üzemel ahol lehetőség 
van szállás foglalásra annak aki előző nap szeretne érkezni. 8.000,- Ft/nap/szoba, 
amibe 3 fő tud aludni. A szobákat az egész verseny alatt is igénybe lehet venni (ba-
rátnő, feleség, kísérő, barát, stb. ). A 13 hektáros tó gyönyörű halakat, igazi kihí-
vást, kemény küzdelmet ígér. Gubás István tulajdonos áldozatos és szakszerű tele-
pítései nyomán egyedülálló halbőség, vad, még soha meg nem akasztott halak, ter-
mészet közeli környezet jellemzi a tavat. Az induló csapatoknak ezért rendkívüli 
felkészültségre van szükségük a sikeres szereplés reményében. 

Egyik fő célunk, a találkozó hagyományosan baráti jellegének megtartása. Ennek 
érdekében, a helyszín adta lehetőségek keretei között is biztosítani szeretnénk az 
induló csapatok kényelmes, egyedi kiszolgálását a teljes rendezvény ideje alatt. A 
tó méretéből adódóan (maximum 16 csapat) a csapatok egymástól jelentős távol-
ságra helyezkednek el, ezért a közös étkezések helyett, a rendezőség külön-külön 
felkeresi mindegyik horgászállásban lévőket az ebédeltetéskor (a nevezési díj tar-
talmazza). A reggeli és az esti mérlegelésnél pedig biztosítjuk a friss kenyérfélesé-
get, valamint a frissítőket, kávét, teát, sört a versenyzők saját költségére. 

Súlykorlátozás nincs, minden ponty mérlegelésre, értékelésre kerül. 

 



A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 

– A verseny csapatverseny, 69 órás, meghívásos és előnevezéses 
– A nevezési díj a csapatok részére: 50.000 Ft 
– Előleg befizetése: 30.000 Ft – 2010.11.15-ig 
– Számlaszám: 1040 8117 – 8675 5389 – 5782 1002 
– Személyes befizetés: Magyari Károly – (20) 261-7292 
– A nevezési díj fenn maradó részét a helyszínen kell be fizetni. 
– A csapatok létszáma: 2 fő 
– Segítők száma: 1 vagy 2 fő segítőt hozni (előre jelezni kell) 
– Kísérők ellátása: 1.000 Ft/fő/nap (Mikulás ruha kötelező) 

– Érkezés, gyülekezés 2010.12.02 reggel 07-08:00 óra között, egyidejűleg adat egyeztetés. 
– Horgász helyek sorsolása 09:00 óra. 
– Sorsolást követően a horgászhelyek elfoglalása. 
– A verseny kezdete 12:00 óra. (1. dudaszó) 
– A verseny vége 2010.12.05 09:00 óra. (1. dudaszó) 
– Eredményhirdetés kb.11-12:00 óra között 
– Ebéd kb. 12-13:00 között 

 A találkozón való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, melynek összeg csapa-
tonként 50.000 Ft. A befizetett díj magába foglalja a napijegy árát, érkezéskor kávé, üd-
vözlő pálinka, forralt bór (csapatonként napi 1,5 liter hozott termoszba), valamint a napi 
egyszeri meleg étkezés díját is (egy tál étel). 

 Minden induló csapat 2 főből állhat. 
 A résztvevő csapatoknak biztosított tiszta horgászidő 69 óra. 
 A Rendezőség biztosít 3 csónakot, de a saját csónak használata is megengedett. 

A segítő teljes jogú csapattag! (bedobhat,fáraszthat,szákolhat, stb.) 

SZERVEZÉSI ÉS RENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK 

 A csapatok rajthelyeinek kijelölése kétfordulós nyílt sorsolással történik a verseny meg-
kezdése előtt. 

 A tavon 16 rajthely kerül kijelölésre, 6 faházas és 10 sátras. 
 A rajthelyeknél a sátorozás lehetősége biztosított, a sátor a rajthely részét képezi. Lakó-

kocsi elhelyezése szintén megoldható, a Rendezőséggel történt előzetes egyeztetés alap-
ján. 

 Tűzrakás csak az erre külön kijelölt helyeken, ennek hiányában pedig a Rendezőség ál-
tal külön meghatározott módon lehetséges. 

 A Rendezők a versenyzőknek naponta egyszeri meleg étkezést (egy tál étel) biztosíta-
nak 13:00-14:00 óra között. A további étkezési, illetve ital igények kielégítése helyszíni 
előrendelés alapján, a versenyzők költségére történik. A halőrháznál büfé üzemel. 

 A Rendezők biztosítják a verseny kommunális feltételeit, a tisztálkodás lehetőségét. 



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 csapa-

tok kiválasztják rajthelyüket. 

A VERSENY HORGÁSZATI SZABÁLYAI 

 A Rendezőség külön felhívja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés 
szabályaira! 

 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 kö-
telező betartani. 

 A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egy-
szerre csak legfeljebb négy bottal horgászhat a páros. 

 Szerelékenként (botonként) csak egy horog engedélyezett; a hajszálelőkés felkínálás 
használata kötelező. 

 Az ólomra paszták és etetőanyagok rágyúrása engedélyezett. 
 Etetőkosár használata tilos! 
 Úszók használata tilos! 
 Fonott főzsinórok használata szigorúan tilos! 
 Fonott előkezsinórt,csak dobó előkeként szabad használni. 
 Lead Core ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 100 centiméteres hosszúságban 

szabad használni. 
 Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők megengedettek. 
 Horgászat során csak az úgynevezett. bojlis botok használata engedélyezett. 
 Tilos a feeder, match, rakós, pergető, legyező, surf botok horgászatra való használata. 
 Horgászat közben csak horgászbottal (és semmi más eszközzel ) nem szabad bedobni a 

rajthelyről a szereléket. 
 Etetőanyaggal, illetve gyurmával bevonható ólmok használata engedélyezett. 
 Csalizásra használható minden növényi eredetű, vagy akár növényi és állati lisztből, őr-

leményből mesterségesen előállított csali, valamint különféle lisztek és lisztkeverékek, 
magvak, bojlik, melyeket kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni (a Versenybizottság 
ellenőrzi). 



 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, etetőanyag földek, lösz, agyag (természetre nem káros). 

 Etetésre és csalizásra tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult állatot. 
 Elpusztult állatot tilos használni még szárított és hőkezelt állapotban is. 
 Állati eredetű csalik (élő vagy halott), halikra, és fémből, fából, gumiból és műanyagból 

készült mű csalik használata szigorúan tilos. 
 Etetni kizárólag partról, stégről csak emberi erőn és ügyességen alapuló eszközökkel le-

het. Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz hasz-
nálata tilos. 

 Engedélyezett az etető csúzli, egy vagy két kézzel működtetett cső a bojlik bedobásá-
hoz, egy vagy két kézzel tartott nagy nyeles kanál, a földre helyezett és mindkét kézzel 
működtetett csúzli, esetleg gumiszalaggal, rugóval, oldódó tasakkal, oldódó szállal mű-
ködő eszközök; rakéták, melyek belső átmérője nem lehet nagyobb 50 mm-nél, hossza 
pedig 200 mm-nél, és horgászbottal dobják be. 

 Behordás nem engedélyezett. 
 Csónak használata (saját csónak hozható) csak helykeresésre (első nap 09:00-12:00 órá-

ig) és bójázásra, (bójából maximum 2 db nem zavaró fénnyel kivilágítható) engedélye-
zett. 

 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, faházban valamint szabad diszkrét fényű fejlámpát használni fá-
rasztáskor, 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 se-

gítő vagy a szomszédos csapat tagja). 
 Szándékosan szabálysértő módon kifogni a halat szigorúan tilos. 
 Halfogás esetén a kifogott halat a mérlegelésig sértetlenül kell tárolni, majd a mérlege-

lés, 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 ter-

jedelmében a vízben kell lennie. 
 Egy pontyzsákban kizárólag 1 db tárolható. 
 Minden 10 kg-ot meghaladó hal fogását a Versenybizottságnak azonnal jelezni kell. 
 Elegendő pontyzsákkal kell rendelkezniük (minimum 6 db/csapat, és 90x120cm vagy 

90x150cm méretű). 



 A pontyzsákok megtelése esetén kérjék, hogy a szervező személyzet mérjen le néhány 
halat, és ezzel felszabaduljon pár háló. 

 Kötelező eszközök: – 1 db pontymatrac (jó minőségű), – 1 db minimum 90×90 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 eset-

leg rajtalévő halat már nem mérlegeljük. 
 Lefújás előtt történt bevágás esetén a fogott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fá-

rasztás 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 meg-

teltek. 
 A mérést hitelesített mérleggel kell végezni. 
 Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a Rendezők és a versenyzők szá-

mára egyaránt. 
 A szervezőkön kívül csak a mérlegelők, a versenyzők és a bírók (senki más nem) szó-

lalhatnak fel szóban vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban. 
 Mérlegelésenként egy személy felelős a mérésért. Ez a szervezők által megbízott sze-

mély. 
 Egy másik személy feladata, hogy a mérés eredményeit lejegyezze a hivatalos doku-

mentumba. 
 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 5 kg (5000 gr) vagy az a feletti pontyokat értékeljük. 
 A méréseket a Versenybizottság hajtja végre. 
 A mérlegelésnél jelen kell lennie: – 1 fő csapattagnak, – a mérlegesnek, – az adminiszt-

rációt 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 háló-
kat a vízben kell tartani. Ezután a halakat az egyik versenyzőnek át kell tennie a mérő-
hálóba, 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 forma-
nyomtatványt. 

 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 mind-
két mérlegelő lapra felvezetésre került-e. A csupán egyik lapon szereplő vitatott hal nem 
vehető figyelembe a végső összeszámolásnál. Csak azokat lehet számításba venni, me-
lyek 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 (talált), beszákolt halat a Rendezőség vissza-
engedi, azt nem számolja bele az addigi fogásba, továbbá figyelmeztetésben részesíti a 
csapatot. 

 A verseny állásáról naprakészen minden csapat egy táblázatból értesül, ami reggel és es-
te kerül kiosztásra. 

 Bármilyen más jellegű probléma, kérdés felmerülése esetén a Versenybizottság a hely-
színen 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). 
 Figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül (előre jelzett kísérő ) szá-

kol, etet, vagy fáraszt. 
 Figyelmeztetés jár, ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, va-

lamint 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 Ver-

senybíróság 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 ered-
ményhirdetés idején, hogy büntetéseket szabjon ki horgászokra, csapatokra vagy segí-
tőkre, ha azok szabálysértést követnek el. 

 Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők ál-
lásfoglalásai 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 elsőbb-

ség. 
 Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél na-

gyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/fogások száma). 

DÍJAZÁSOK 

 A verseny díjairól, a kupákról és azok gravírozásáról a verseny szervezői, a Halacska 
Horgászbolt képviselői gondoskodnak. 

 1. – 2. és 3. helyezettek kupát és oklevelet is kapnak. 
 A legnagyobb halat fogó kupát és oklevelet kap. 
 A nem helyezettek emléklapot és ajándék tárgyat kapnak. 
 A végeredmény sorrendjét a csapat által fogott halak összsúlya dönti el. 
 Az érmeket a Halacska Horgászbolt biztosítja, s azokat a jelenlévő képviselő adja át. 
 A szervezők egyéb díjakat is felajánlhatnak. 

RENDEZŐSÉG 
 BARANYA István – (20) 950-3708 
 MAGYARI Károly – (20) 261-7292 

A Rendezőség a verseny ideje alatt történt esetleges balesetekért, 
anyagi károkért felelősséget nem vállal! 

 


