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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség és az Carpexpress Team közös 

szervezésében megrendezésre kerül a 

VI. NEMZETKÖZI  

RSD CARP CUP  
ponty- és amurfogó verseny. 
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A verseny támogatói:  
 
Szektor szponzorok: 

 
I. szektor: 

 
II. szektor: 

 
III. szektor: 

 
IV. szektor: 

 
V. szektor: 
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A verseny időpontja: 2018. szeptember 3. 12:00 óra (Hétfő) - 2018. szeptember 7. 
12:00 óra (Péntek) 
 
A verseny helyszínére történő érkezési lehetőség első időpontja: 2018. szeptember 2. 
15:00 óra (Vasárnap). (Egy nappal a verseny kezdete előtt. Javasoljuk a messziről 
érkező csapatok számára, illetve, azon csapatok részére, akik nem szeretnek korán 
kelni.)  
 
Regisztrálás:  2018. szeptember 2. 15:00 – 20:00 óráig (Vasárnap) 
   2018. szeptember 3.  06:00 – 07:40 -ig (Hétfő)  
 
Sorsolás: 2018. szeptember 3. 08:00 óra (Hétfő)  
 
A verseny kezdete: 2018. szeptember 3. 12:00 óra (Hétfő) 
 
A verseny vége: 2018. szeptember 7. 12:00 óra, (Péntek) 
 
Búcsúebéd: 2018. szeptember 7. 14:00 óra, ezt követően, eredményhirdetés 
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A verseny időtartalma: 96 óra 
 
A verseny nevezési díja: 105 000 Ft csapat. A  csapat 2 fős lehet, segítőt hozhat. A 
segítő a horgászatban nem vehet részt! 
 
A nevezési díjakat az Extreme Carp Bt., Erste Banknál vezetett 11600006-
00000000-22629667 számú számlájára lehet befizetni.  
A közlemény rovatban az alábbiakat KÖTELEZŐ feltüntetni:  

• VI. Nemzetközi RSD Carp Cup 
• A befizető csapat neve 

 
A nevezési díj 50 %-át a nevezési szándék jelzésétől számított 1 héten belül be kell 
fizetni. A nevezési szándékot, az rsdcarpcup@gmail.com címen kell jelezni a 
csapat, illetve a csapattagok nevének megjelölésével. Ebben az esetben a csapat 
felkerül az VI. Nemzetközi RSD CARP CUP Hivatalos Nevezési Listájára. Ellenkező 
esetben a nevezési szándék érvénytelen. A nevezési díj fennmaradó 50%-át a 
regisztráció alkalmával kell befizetni a helyszínen. 
 
A nevezési díj tartalmazza: a heti jegyet, a verseny elején és a végén az egyszeri 
étkezést. 
 
A verseny helyezettjei, szektorhelyezettjei kupát, illetve tárgyi nyereményeket 
kapnak. 
 
A legnagyobb hal (ponty) kifogója kupát kap, illetve tárgyi nyereményben részesül. 
 
A legnagyobb amur kifogója kupát kap, illetve tárgyi nyereményben részesül.  
  
A legnagyobb átlagsúlyt fogó csapat kupát kap. A díj kiosztásának feltétele, hogy 
legalább 2 egyed (db), a versenyben értékelt hal szerepeljen a csapat mindkét 
mérlegelőlapján. 
 
A versenyre nevező összes csapat minimum 15 000 Ft értékű ajándékban 
részesül! 
 
A verseny támogatói további díjakat ajánlanak fel, amelyeket a felajánlók képviselői 
adhatnak át. 
 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:rsdcarpcup@gmail.com
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

A verseny csapatverseny, egy csapat 2 fő versenyzőből és 1fő segítőből állhat. 
Minden versenyzőnek 2018. évre érvényes állami horgászjeggyel kell rendelkeznie! 

Sorsolás:  

- A sorsolás két körből áll. 

- Első körben a csapatok a részvételi díj befizetésének sorrendje szerint sorszámot 
húznak, amely számok megadják a horgászhelyek kihúzásának sorrendjét.  

- A második körben az első körben kihúzott számok emelkedő sorrendje szerint a 
csapatok kihúzzák horgászhelyeiket. 
 
A horgászat szabályai:  

- A versenyzők a horgászhely elfoglalását követően megkezdhetik a vízterület 
feltérképezését, illetve a bóják elhelyezését. 

- Minden csapatnak legalább 120 perc áll rendelkezésére, hogy előkészítse eszközeit.  

- Etetni, illetve a készségek vízbe juttatását, 2018.09.03 12:00 órától lehet 
megkezdeni. 

- Minden versenyző és segítő köteles a versenyszabályzat pontjait betartani.  

- A verseny kezdetét és végét hangjelzés jelzi. (dudaszó) 

- A versenyzők tetszőleges mennyiségű horgászbotot tarthatnak és szerelhetnek 
össze, de egyszerre legfeljebb négy bojlis bottal horgászhat egy csapat.  

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

- Versenyzőnként 1 db bot (markerúszóval) használható! 

- Csak hagyományos horgászmódszerek, illetve végszerelékek fogadottak el, legalább 
50 g-os ólomnehezékkel. 

- Az ólomra paszták és etetőanyagok rágyúrása engedélyezett.  

- Etetőkosár, method-kosár használata tilos! 

- Úszók használata tilos! 

- Kívülről akasztott halat megtartani tilos, pontyzsákba nem kerülhet! 

- Fonott főzsinórok használata tilos! 

- Fonott előkezsinór maximálisan 50 centiméteres hosszúságban használható. 
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- Lead Core ólombetétes kagylóálló zsinór maximálisan 120 centiméteres 
hosszúságban használható. 

- Ólombetét nélküli kagylóálló zsinór maximálisan 120 centiméteres hosszúságban 
használható. 

- A monofil főzsinór, monofil dobóelőke, monofil előtétzsinór átmérője nem 
haladhatja meg a 0,6 millimétert. 

- Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők használata megengedett. 

- A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok hossza maximum 3,90 méter 
lehet. 

- Horgászat során csak bojlis botok használata engedélyezett. Tilos a feeder, match, 
rakós, pergető, legyező, surf botok, stb. horgászatra való használata. 

- Surf és Spod botok csak parittyázásra, etetőrakétázásra használhatók. 

- A bot spiccére rögzíthető vagy rögzített lengőspicc és rezgőspicc használata tilos! 

- Verseny közben engedélyezett a szerelék behúzása csónak segítségével. 

- Kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett. 
 
- Csalizásra mindenféle csali a (műanyag is) használható, az élő csali 
kivételével, amelyeket kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni. 

- Magok csalizásra történő használata engedélyezett. 

- Műanyag csali utánzatok használata engedélyezett. 

- A versenyen oldódó bojli használata engedélyezett. 
 
- Etetésre használhatók: 

- etetőanyagok, morzsák, granulátumok; 
- különböző állati- és növényi eredetű lisztek; 
- gyári-, illetve házi készítésű bojlik és pelletek; 
- aromák; 
- növényi eredetű magvak főzve és erjesztve is;  

- Etetésre és csalizásra tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult állatot. 
 
- Etetőhajó használata engedélyezett. 

- Etetésre minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz 
használata tilos. 
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- Engedélyezett az etető csúzli, katapult, dobócső, etetőrakéta, „SPOMB”, „DOT 
SPOD”, illetve a PVA termékek alkalmazása. 

- Csónak használata engedélyezett, ez esetben mentőmellény használata kötelező. 

- Csónakot mindenki a saját felelősségére használhatja. 

- Csapatonként 4 db jelölőbója elhelyezése engedélyezett, amelyeket a verseny végén 
a csapatok kötelesek eltávolítani.   

-  Tilos a vizet nagy erejű kézi reflektorokkal megvilágítani, viszont szabad világító 
eszközt használni a sátorban, ernyők alatt, valamint szabad fejlámpát használni 
fárasztáskor, bedobáskor, behúzáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor. 

- Robbanómotoros áramfejlesztők használata engedélyezett, azonban annak 
használata a szomszéd csapatokat nem zavarhatja. 
 
- A csapatoknak a számukra kijelölt horgászhelyen belül kell horgásznia. 

- A horgászhelyeket sötétedés után szórt fénnyel kötelező kivilágítani. 

- A csapatoknak kijelölt horgászhelyeken a versenypálya sajátosságai miatt lehetnek 
különböző tereptárgyak és ingóságok (pl.: lakókocsi). Ezen eszközöket használni – a 
tulajdonos engedélye nélkül - tilos. Azok épségére nagy figyelmet kell fordítani. 

- A csapatok látogatókat fogadhatnak, azonban érkezésüket a szervezők felé, a 
látogatás megkezdése előtti napon feltétlenül jelezni szükséges. 
 
- 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, és fotózás után vissza kell bocsátani. 
 
- Kötelező a megmerített halak nedvesített pontymatracon való elhelyezése. 

- A halakat megfelelő minőségű, sűrű szövésű pontyzsákban kell tárolni. 
 
- A halakat pontyzsákokban élve kell tartani, és verseny ideje alatt a pontyzsáknak 
teljes terjedelmében a vízben kell lennie. 
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- Egy pontyzsákban 1 db hal tárolható. 

- A kékszínű, nagy lyukú pontyzsákot kérjük mellőzni, ellenkező esetben a 
versenybizottság fenntartja a jogot, hogy a hal egészségének megóvása 
érdekében a pontyzsák bognártüskébe akadt részét szétvágja! A szétvágott 
pontyzsákért sem a versenybíró, sem a versenybizottság nem tartozik 
kártérítési felelősséggel! 

- Minden 15 kg-ot meghaladó hal fogását a versenybizottságnak azonnal jelezni kell. 

- Amurfogás esetén, a hal életének megőrzése érdekében azonnali mérlegelést kell 
kérni, a hal súlyától függetlenül. 
 
- A csapatoknak elegendő pontyzsákkal kell rendelkezniük (minimum 6 db/csapat, 
és 90x120cm vagy 90x150cm méretű), amelyet a verseny szervezői a verseny elején 
ellenőrizhetnek. 
 
- Kötelező eszközök: 2 db pontymatrac (jó minőségű), 2 db minimum 90x90 cm-es, 
sűrű szövésű merítőháló (bojlis merítő), 6 db jó minőségű pontyzsák, sebfertőtlenítő. 

- Amennyiben a versenyzők észreveszik, hogy a pontyzsák(ok)ban a hal(ak) nem 
természetesen viselkednek (agonizáló, életéért küzdő egyed), azt a szervezők felé 
azonnal jelezni kötelesek, a hal életben maradása érdekében. 
 
- Ha a kifogott hal a tárolás során elpusztul, nem számit bele a versenybe. A 
versenyen az elpusztult halat a kijelölt halőrnek kell átadni. 

- Verseny végét jelző dudaszót követően a készségeket azonnal ki kell húzni a vízből. 

 A dudaszó után megakasztott és fárasztott hal nem esik mérlegelés alá. 

- A verseny lefújása előtt megakasztott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a 
fárasztás a dudaszó után fejeződik be. 
 
- A verseny végén a horgászhelyet tökéletesen tiszta állapotban kell elhagyni. 
 
- Szabálytalanság vagy egyéb horgászhoz nem illő magatartás versenyből való 
kizárást vonhatja maga után, ez esetben a nevezési díj nem kerül visszafizetésre. 
 

Mérlegelés szabályai: 

A mérlegelés nyilvános, azon bárki részt vehet, azonban a mérlegelést végzőket a 
mérlegelésben nem hátráltathatja! 

- Mérlegelés általános esetben naponta két alkalommal történik. 

- A mérlegelők a mérést Reuben Heaton típusú mérleggel végzik.  
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- A mérlegelést a csapathoz tartozó szektoron belül kell elvégezni. 

- 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 szólalhatnak fel 
szóban vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban. 

- Minden halat a szervezők által biztosított nedvesített mérlegelőben kell lemérni, 
amelynek minden mérés előtt megállapítják az önsúlyát. (tárázás) 

- Amennyiben a versenybírók a mérlegelés helyszínére érkeznek a csapatok 
kötelesek a mérlegeléshez előkészíteni, 1 db előnedvesített pontymatracot, illetve 
kötelesek a mérlegelés során a halakat folyamatosan friss vízzel locsolni. 

- Minden kifogott halat külön - külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra. 

- A versenyen csak a minimum 1 kg (1000 gr) vagy az feletti pontyok és amurok 
kerülnek értékelésre. 

- A versenyen a fogott halak tömege amur esetében egyszeres, ponty esetében 
kétszeres szorzóval kerül megállapításra. A mérlegelőlapokra, a halak tényleges 
tömege kerül, azonban az esti, majd a végső összesítésnél a mérlegelést végzők a 
fogott ponty(ok) tömegét megszorozzák kettővel. A végeredménybe a kapott szorzat 
számít bele. (Számított tömeg) 

(Ponty tömege x 2= számított tömeg) 

(Amur tömege x 1= számított tömeg) 

Példa: 

XY csapat fogott halai Egyedszám Tömeg (kg) 
mérlegelőlapon 

Számított tömeg (kg) 
esti, végső összesítés 

amur 1 10 10 

ponty 1 10 20 

 

- A mérlegelésnél jelen kell lennie: 1 fő csapattagnak, a mérlegelőnek, az 
adminisztrációt végző személynek és a szomszéd csapat egy tagjának. 
 
- A fogás adatai felkerülnek a versenyző csapat fogási lapjára, amelyet aláírásával 
hitelesít mind a halat kifogó versenyző, a mérlegelő, valamint a szomszéd csapathoz 
tartozó csapattag is. 

- Két mérőlapja van minden csapatnak. Az egyik példány a szervezőknél 
(mérlegelőnél), amíg a másik példány a csapatoknál marad. 
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- A mérőcsapat megérkezéséig a versenyzőknek a halakat tartalmazó pontyzsákokat 
a vízben kell tartani. A csapat egyik tagjának a mérőcsapat jelenlétében a halat a 
pontymérlegelőbe kell áthelyezni. Mérés után a halakat vissza kell bocsátani.  

- Amennyiben a mérési folyamat befejeződött, és a halakat már visszabocsátották a 
vízbe, valamint aláírták a mérlegelő lapokat, a méréssel kapcsolatban már nem lehet 
panaszt emelni. Mind a mérlegelőnek, mind a csapattagoknak ellenőrizniük kell, 
hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapra rögzítésre került-e. A csupán egyik 
mérlegelő lapon szereplő vitatott hal nem vehető figyelembe a végső 
összeszámolásnál. Csak azokat a példányokat lehet számításba venni, amelyek 
mindkét lapon szerepelnek. 

- Mérlegelésre és értékelésre csak élő halak kerülhetnek.  

- A verseny állásáról naprakészen minden csapat egy táblázatból értesül. 
 
- Bármilyen más jellegű probléma, kérdés felmerülése esetén a szervezők a 
helyszínen döntenek. 

Közlekedés: 

- A Duna-projekt keretében a gáti út felújítása befejeződött, forgalmi rendje 
megváltozott. Az Ezüstpart megközelítése az árvízvédelmi úton (gáti úton) 
lehetséges, amelynek használata engedélyköteles és behajtási költséggel jár. 

- A védtöltésen történő közlekedésre vonatkozó engedélyt a versenyzők részére 
az RDHSZ és a szervezők biztosítják a verseny helyszínén. 

- A látogatók részére a védtöltésen történő közlekedésre vonatkozó engedélyt az 
RDHSZ és a szervezők nem biztosítják. A védtöltésen történő közlekedésre 
vonatkozó engedélyt (Behajtási engedély) a KDV-VIZIG III. Szakaszmérnökségétől 
lehet igényelni. 

- A védtöltésre a 7,5 tonna össztömeg feletti gépjárművel behajtani tilos! 

- Az árvízvédelmi töltés (gát) oldalán és lábánál lévő növényzet épségére 
fokozottan figyelemmel kell lenni. A gát oldalán és a lábánál közlekedni 
szigorúan tilos! A károkozókkal szemben hatósági eljárás foganatosítására 
kerül sor! 

 

 

 

 

 



Oldal: 11 / 14 
 

Szankciók: 

Figyelemfelhívás 

A Figyelmeztetést megelőző, tömeglevonással nem járó, enyhébb szankció. 

 

Figyelmeztetés 

Minden figyelmeztetés 10 kg tömegű hal (számított tömeg) levonásával jár a 
figyelmeztetett csapat összesített eredményéből. 

- Figyelmeztetés jár a késésért (a nevező csapat a sorsolás kezdete után érkezik 
meg). Türelmi idő 15 perc. 

- Figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon (segítőn) kívül etet, vagy 
fáraszt. 

- Figyelmeztetés jár, ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe 
(külső segítségnek minősül, ha a csapattagon, a csapat segítőjén illetőleg a szomszéd 
csapat tagján kívül más személy is segítséget nyújt), 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 autóreflektor használatáért. 

- Figyelmeztetés jár, amennyiben a versenyzők a vízen tartózkodva a csónakokban 
nem használnak mentőmellényt. 

- Figyelmeztetés jár, amennyiben a csapatok a látogatók érkezését a látogatást 
megelőző napon nem jelentik be. 

- Figyelmeztetés jár annak a csapatnak, akiknek látogatói nem rendelkeznek a 
védtöltésen történő közlekedésre vonatkozó engedéllyel. 

- Figyelmeztetés jár ittas magatartást tanúsító horgászoknak. Az erről szóló döntést 
a szervezők saját hatáskörükbe rendelik. A szervezők felhívják a versenyen 
résztvevők figyelmét a tudatmódosító szerek használatával és birtoklásával 
kapcsolatos hatályban lévő jogszabályok betartására. 

- A szervezők rendelkeznek azon joggal mind a versenyek ideje alatt, mind az 
eredményhirdetés idején, hogy szankciókat szabjanak ki a horgászokra, a 
csapatokra vagy a segítőkre, ha azok versenyszabályzat-sértést követnek el. 

- Minden versenyző és segítő köteles a szervezők és a halőrök utasításait betartani. 

- Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők 
döntései irányadók. 
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A versenyen előforduló balesetekért, káreseményekért sem a Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség, sem a szervezők nem tartoznak felelősséggel. 

Kizárás 

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; 

- amennyiben a versenyzők nem rendelkeznek érvényes állami engedéllyel. 

 

Értékelés: 

- A végső sorrendbe sorolást a szervezők végzik a verseny zárását követően. 

Díjazás: 

Abszolút (összetett) sorrend:  

- A versenyen fogott össztömeg (összes kilogramm) alapján történik a végső sorrend 
felállítása. (Összetett 1.,2.,3. helyezés) 

Szektor győztes: 

- A szektorokban a legnagyobb tömeget fogó csapat lesz a szektor győztes. 
- A szektorok második és harmadik helyezettjei is díjazásban részesülnek. 
- Amennyiben a szektor győztes az összetett versenyben helyezést ér el (1.,2.,3. 
helyezés), az utána legtöbbet fogó csapat lép a helyébe a szektorértékelésnél. 

A legnagyobb halat (ponty, amur) fogó csapat: 

- A legnagyobb halat fogó csapat különdíjban részesül. 

A legnagyobb átlagsúlyt fogó csapat: 

- A legnagyobb átlagsúlyt fogó csapat külön díjazásban részesül. 
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PÉLDA: 

szektor – 1-10. számú horgászhely! 

 

szektor – 11-20. számú horgászhely! 

 

 szektor – 21-30.  számú horgászhely! 

 
 szektor – 31-40. számú horgászhely! 

 
  szektor – 41-50. számú horgászhely! 
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- Amennyiben két vagy több csapatnál a mérlegelők azonos tömegeket mérnek a 
végeredmény tekintetében, az a csapat kerül előbbre, amelyiknek a legnagyobb a 
fogásokból számítható átlagtömege. (összes tömeg/fogások száma). 

- A verseny díjairól, a kupákról és azok gravírozásáról a szervezők gondoskodnak, és 
ezek költségeit viselik. 

- A támogatók egyéb díjakat is felajánlhatnak. 
 

Támogatók: 
 

 
 
 

 
 

 
Budapest, 2018. január 
 
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség  
és az  
Carpexpress Team: 
Hajlemász Attila, Hudomiet János 
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