A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS ORSZÁGOS
KUTTYOGATÓ VERSENYSZABÁLYZATA
ÉRVÉNYES 2014. FEBRUÁR 04.-TŐL

I.
RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK
1. Országos Kuttyogató Csapatbajnokság
2. Az Országos Kuttyogató Csapatbajnokság lebonyolításának rendje:
Nyílt nevezéses verseny.
A csapatok 3 fővel nevezhetnek, de fordulónként csak két fő versenyezhet. A harmadik személy a
tartalék. A nevezés során a három fő nevét fel kell tüntetni a nevezési lapon. Minden fordulóban a
két induló versenyzőt előre ki kell jelölni.
3. A bajnokság 4 fordulóból áll, amelynek lebonyolítása 4 különböző versenyhelyszínen történik.
4. A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész
szélességében horgászhatónak kell lenni.
5. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A
nevezési díj a versenyen való indulás joga. A nevezési díjból az OVHB által meghatározott összeget az
országos szövetségnek utalják át a rendezők. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a
kötelező edzés-nap és a versenynapok napi horgászjegy árát is.
6. A bajnokság fordulóinak időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza
meg.
A fordulók időpontját és helyszínét a MOHOSZ által kiadott lapban, a Magyar Horgászban kell
nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben az OVHB honlapján is közre kell adni. Az
Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket
kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.ovhb.hu weboldalán a versenyek
lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg.
A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg, ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján,
kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés
nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani.
Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a
regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az OVHB hozza meg. Aki
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a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés, stb. kivéve) abbahagyja,
az OVHB döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el.
Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vismajor lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését,
az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell
ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad
egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti
fordulóban nem vett volna részt.

II.
TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS
7. A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a
részvevőket. A húzási sorrend megállapítása után a csapatok rajtszámainak sorsolását kell megtartani.

8. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. Csapatbajnokságokon,
versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik.
9. Ha a rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít, azon az OVHB előzetes egyeztetése nélkül
reklám nem helyezhető el. Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az
OVHB és a rendező szövetség vagy egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás.
10. Az egyes fordulók időtartama 6 óra.
11. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor azt három órát meghaladó
horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell
ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell
szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak,
hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s
5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program
nem teszi lehetővé a teljes 6 óra versenyidő betartását. Ahhoz, hogy egy forduló érvényes legyen, legalább
3 órányi időtartamúnak kell lennie.

12. A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület fő
szervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyors ütemű,
szaggatott hangjelzés.

III.
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A VERSENY ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEI
13. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés
folyamatos ideje maximum 3-4 mp. Jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő.
14. Az első jelzés a verseny kezdetét jelzi. A második jelzés a verseny befejezése előtt 30 perccel történik. A
harmadik jelzésig, ami a verseny végét jelöli, a csapatoknak be kell érniük a mérlegelésre kijelölt
helyszínére.
15. Ha a páros kevesebb, mint 15 percet késik visszaérkezéskor, akkor két helyet visszacsúsznak
büntetésképpen. Ha a késés több, mint 15 perc, akkor a fordulóból kiesnek!
16. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés"!
Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de
legkésőbb az első technikai értekezleten kell közölni és valamennyi versenyzőnek be kell tartani!
17. A merítőszák használata megengedett, de a szákolást csak a versenyző végezheti külső segítség nélkül.
17.1 A vágóhorog és lip grip használata tilos!
18. A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartóként legalább
40 cm átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és 3 méter hosszú, aprólyukú (varsa)
szákot kell használniuk! Amely példányokat méretüknél fogva biztonságosan tárolni nem lehet, azonnal
mérlegelni kell. A pontyzsák használata is megengedett. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában kell
a vízbe helyezni. A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani.
19. A mérlegelést legalább 3 főből álló mérlegelő bizottságnak kell végezni. A bizottság egyik tagja a
szektorbíró. Az egyik bizottsági tag a mérlegelési jegyzőkönyvet vezeti. A mérlegelésig a halakat a
versenyzőnek a vízben kell tartani és a haltartó szákban kell hoznia a mérlegeléshez. Amennyiben a
mérlegelése közben valamely technikai hiba vagy kifogás következik be, újra kell mérlegelni.
20. Mérlegeléskor kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni.
Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.
20.1 A nagytestű halakat (10kg felett) külön mérlegelni kell.
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21. A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, s
a mérlegelésének befejezéséig a saját bokszán belül kell tartózkodnia. A halakat a mérlegelés befejezéséig
a vízben, haltartó szákban kell megtartania, majd a bíró jelzésére kell óvatosan visszahelyezni a vízbe, és
szabadon kell őket bocsátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). A horgásznak ellenőriznie
kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia. A halaknak a
vízbe történő visszahelyezését követően a súlyra vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el.
22. A versenyben fogott halakat csakis ugyanazzal a mérleggel kell és szabad mérni.
24. Az országos bajnoki cím eléréséhez az eredmények alapján elért három legjobb fordulót
vesszük alapul.
25. Felszerelések:
Engedélyezett 2db bot használata, botonként 2db egyágú horoggal szerelve! Tartalék
felszerelésként a hajóban több bot tartása lehetséges! Tilos kétágú és háromágú horog
használata!

26. Csali:
A csalikat a versenyzők biztosítják saját belátásuk szerint. A csalik fajtája és mennyisége nincs
korlátozva! Tilos azon élőcsalik használata, amelyek törvénnyel védettek (béka, folyami
rák, kérész/tiszavirág stb.). Tilos a műcsali használata!

IV.
SZEKTORBÍRÓK,
VERSENYBÍRÓK
27. Az országos bajnokságokon törekedni kell a 10 csapatonkénti szektorbíró biztosítására. A szektorbírók
kötelesek szektorukban tartózkodni és a versenyt figyelemmel kísérni.
28. A szektorbírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő
vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a versenybíróságot értesíteni. A csapatvezető vagy edző a
szektorbírónak tehet észrevételt.
29. A verseny indulása előtt 30perccel a bírák kötelesek a hajók átvizsgálására a csalik
ellenőrzésére!
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30. A versenybíróság (zsűri) minimum 3 maximum 9 tagból áll:
Elnöke: az OVHB elnöke (távolléte esetén: megbízottja),
Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai a
verseny főrendezője.
A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan
elérhető.
31. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül
írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye
reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű
kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a
reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást
csapatversenyeken a csapatvezető nyújthatja be.
32. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A
versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság
határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a
versenybíróság elnökének szavazata dönt.
33. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak
a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lenni.

V.
SZANKCIONÁLÁS
34. a) Figyelmeztetés a 15., 17-es pont megsértéséért,
b) Kizárás 15. 16.pont megsértéséért,
c) Kizárandó a versenyből az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem
regisztráltatta magát.
A kizárt versenyző ellen az OVHB minden esetben etikai eljárást indít.
Amennyiben a zsűri bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a zsűri egy versenyzőt szabálysértés miatt
figyelmezteti (28. a) pont), a versenybíróság - elbírálása szerint - a
versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság
esetén visszaesőként bírálja el az OVHB etikai bizottsága, és ennek megfelelően
szankcionálja. A nemzeti bajnokságon sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja nyilván és
weboldalán teszi közzé.
A szabálysértésekről az OVHB-t értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai,
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illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A
szabálysértési ügyekben – szükség esetén az etikai bizottság
véleményezése után – kizárólagos joggal az OVHB dönt.

VI.
ÉRTÉKELÉS
35. A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni.
Az egy versenyen belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így
elérhető helyek átlagával egyenlő.
A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával
azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 12 csapat 6 helyezett mellett 6 nullázó, ez utóbbiak mindegyike
(7+12):2= 9,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó csapat a
szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap.
36. Az egyes fordulók csoportosítása
1. Párokra vonatkozóan: a verseny alatt a fogott halak súlyát veszik figyelembe (a két horgász
által fogott súlymennyiség összeadódik, így jön ki egy pár eredménye). Ha döntetlen helyezés
áll fent, akkor a párok annyi pontot kapnak, ahány „helyet elfoglalnak”, illetve annak az
átlagát ( pl. van 3 pár a 6. helyen, akkor minden pár (6+7+8)/3 pontot kap jelen esetben pl. 7).
Ha csak egy csapat nem fogott halat, akkor ők állnak a mezőny végén és pl. 12 pár esetén 12
pontot fog kapni (hiányzó páros esetén is így van).
37. A versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező csapat a győztes. Azonos
helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy
fordulóban elért legnagyobb súly dönt.
38. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlétében kell
végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem
véglegesíthető. Az első három helyezett arany-ezüst- bronzérmet kap. Eltérő megállapodás híján
valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja készíti; a szervezőnek vállalnia kell az e
munkát végző tartózkodási költségeit.
Az érmeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át. A
szervezők egyéb díjakat is adhatnak.
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VII.
HIVATALOS EDZÉS,
VERSENYDOKUMENTUM
39. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv
(versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.
40. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos
versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell mindenkor összhangban lennie.
41. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.
42. Jelen versenyszabályzatot az Országos Versenyhorgász Bizottság 2014. évi február 4.-i ülésén
hagyta jóvá. Érvényes, visszavonásig, vagy a következő módosítás időpontjáig.

Nagy Attila s.k.

Szénási Béla s.k.

OVHB elnök

OVHB alelnök
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