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A MŰLEGYEZŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK HIVATALOS
VERSENYSZABÁLYZATA

I.
RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK
1. Az Országos Műlegyező Bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a
továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága
(a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó
horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos
illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.
A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, s köteles egy előzetes
programot valamint költségvetést 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére
bocsátani.
2. Az országos bajnokságon csak és kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a
törvényben előirt módon horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely
tagszervezetéhez való tartozását kifejező szövetségi betétlappal, valamint érvényes versenyzői
igazolvánnyal rendelkeznek. Az országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez
tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt.
3. Az Országos Műlegyező Bajnokságon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van
lehetőség. A nevezési díj a versenyen való indulás joga. A műlegyező országos bajnokság nyílt,
nevezéses verseny. A győztes versenyző elnyeri az országos bajnoki címet,
4. A rendező horgász szövetség részvételi díjat határozhat meg. A részvételi díj nevezési díjból és
ellátási díjból állhat, mértékét és az elosztás arányait az MOHOSZ. és a szervezők közösen
állapítják meg. A részvételi díj tartalmazza a nevezési díjat, valamint magában foglalja a szervezők
által biztosított szállást, ellátást és esetleges egyéb költségeket.A nevezési díjat és a részvételi díjat
a szervezők állapítják meg. Az országos bajnokság nevezési díjai tartalmazzák a versenyek napjára
a napi horgászjegy árát is.
5. A választott pályákon, amennyire csak lehetséges, minden versenyzőnek azonos feltételeket kell
biztosítani. A helyszínen a lehetséges zavaró tényezőket, mint pl. elektromos vezeték, híd, stb.. ki
kell küszöbölni, el kell kerülni. A helyszínnek olyannak kell lennie, hogy a horgászati tevékenység
közben ne kelljen a másik pályán átmenni. Ezen túl a pályának lehetővé kell tennie a versenyzők
folyamatos, lehetőség szerint megszakítás nélküli elhelyezését. A versenypálya nem jelenthet
semmilyen veszélyt sem a versenyzők, sem a nézők számára. A versenypálya kiválasztásakor a
hegyi patakot előnyben kell részesíteni a patakkal szemben.
6. A rajthelyeknek /egyéni pálya szélessége/ vízpartról horgászható lehetőség esetén 100 méter
szélesnek kell lennie; vízben horgászva minimum 100 métert kell biztosítani. Minden egyéni
pálya szélességét megfelelően el kell választani és jelölni. Az egyéni pálya teljes szélessége

horgászható, de el nem hagyható.
7. A technikai értekezlet: Ezt a találkozót az I. forduló előtti estén kell megrendezni, amelyen
kötelező a megjelenés! A találkozó során a tájékoztató jellegen túl megtörténik az összes forduló
sorsolás /I. és II. nap, hely, pályabíró/.
8. A megnyitó ceremóniát és a versenyzők bemutatását az első forduló előtti estén kell lefolytatni.
9. Az ünnepélyes eredményhirdetést az utolsó forduló után kell lebonyolítani, ahol minden
indulónak, pályabírónak és a szervező bizottság tagjainak megjelenése kötelező.
II.
Sorsolás
10. A sorsoláson a versenyző saját maga húzza a rajthelyét és a hozzá beosztott pályabírót.
11.Ha egy versenyző a sorsoláson igazoltan hiányzik, akkor a szervező bizottság vezetője vagy
annak helyettesítője fogja a sorsolást végezni.
12. A szervezők, a versenyzők, és a MOHOSZ. hivatalos képviselőjének a jelenlétében és
felügyeletével kell végezni a sorsolást.
13.A helyszínen az első rajthelyet a pálya vízfolyás szerinti felső részén kell kitűzni. A rajthelyek
sorszámai a folyásiránnyal megegyező irányban növekednek
14. A versenyző, amennyiben háton viselendő sorszámot kap semmiféle reklám nem lehet azon,
kivéve, ha arra a szervező engedélyt adott.
III.
Általános szabályok
15. A versenyzők a verseny helyszínére saját közlekedési eszközzel jutnak el.
16. Minden versenyzőnek a verseny megkezdése előtt 40 perccel a számára kijelölt rajthely
közepén kell elhelyezkednie. A rajthely bírója találkozik a versenyzővel, ezután a versenyzőknek
30 perc áll rendelkezésükre, hogy előkészüljenek, felmérjék az egyéni pályájukat. Hangjelzés
figyelmeztet a 30 perc lejártára, ezután a versenyzők a rajthelyükön megkezdhetik a horgászatot.
17. Minden versenyző mellé külön pályabírót kell biztosítani, akiknek a verseny szabályokkal
tisztában kell lenni.A pályabíróknak egységes felsőruházatot, vízhatlan kitűzőt /amelyen jól
olvasható a neve/ kell biztosítani a rendezőknek. A pályabírók felsőruházatának lehetőség szerint
sötét zöld színűnek kell lenni.
18.A pályabírónak kell:
a- ellenőrizni a a felügyeletére bízott versenyző horgászati viselkedését
b- ellenőrizni minden egyes fogást.
c- kísérnie kell a felügyeletére bízott versenyzőt a fordulók után a rajthely közepére, ahol a
fogások számát hivatalos dokumentumban regisztrálja. /Versenyszabályzat melléklete tartalmazza
a minta kiértékelőt/ A pálya elhagyása előtt a versenyzőnek és a pályabírónak alá kell írnia a
hivatalos dokumentumot, amellyel elfogadja a fogások érvényességét – ezután semmiféle
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- indigós papír esetén a másolati példány a versenyzõé, az eredeti példány a pályabíróé.
19.
A
versenyzõ
felelõssége:
- a megfelelõ biztonsági és életmentõ felszerelések viselete, beleértve a szemüveget is.
- a Szervezők által biztosított - név, rajtszám - azonosító kártyát jól láthatóan ki kell tûzni.
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megfelel.
20. Versenyen legalább 3 pontszerzõ futamnak kell lennie. (1 ügyességi és 2 halfogó)
21. Az ügyességi versenyt az első halfogó futam után délután kell megrendezni. Az ügyességi
versenyen minden versenyző a saját legyező botjával végzi el a dobást.
Az ügyességi versenyen minden versenyző 3 db próbadobás után 5 db-ot dob. A dobások 10
méterről történnek min. 80 cm max. 100 cm átmérőjű vízzel teli köredénybe. (Meg kellene nézni
hogy a kis tavakra mekkora kör mintát tudunk rá rakni pl. papír , műanyag- így kör alak lyukba
kellene dobni, a többit letakarná a műanyag, és nem kellene még edényeket is venni. Azt a
méretet kell majd beírni, ami legalább két kis tavon adott). Azonos sikeres dobásszám esetén
nincsen szétdobás, hanem azonos helyezési számot kapnak az azonos dobás számot elérő
versenyzők. A helyezési számok folyamatosak, nincsen átlagolás és kihagyás. (Tehát, ha 2 fő 5 db
dobása sikeres és ők az elsők akkor, mind a ketten első helyet kapnak és akik négyet dobnak be
azok lesznek a 2-ik helyezettek) A dobó versenyen a így kapható helyezési számok 1, 2, 3, 4, 5 –
ik nevezők létszámtól függetlenül.
22. A halfogó versenyt két – egyenként három órás- fordulóban kell végrehajtani. Ha bármiféle
előre nem látott esemény miatt félbeszakad a verseny (pl vihar), a fordulót érvényesnek kell
tekinteni, ha az legalább egy óráig tartott.
23. A versenyzők egyszerre csak egy bottal horgászhatnak, a tartalék horgászbotokat összecsukva,
a rajthely közepén kell, elhelyezni a pályabíró közelében a vízparton.
24. Kiemelő hálót csak abban az esetben használhatnak a versenyzők, amikor a megfogott halat
kifárasztás után kiemelik.
25. Az előírt egy bot, egy darab egyágú kizárólag szakállnélküli műléggyel ellátott horog, mellett a
versenyző köteles még magánál tartani horogszabadítót, halkiemelő szákot.
26. A versenyzők nem kaphatnak külső segítséget.
27. A hal fogása:
A halat a vízből csak kiemelő szákkal lehet kiemelni. A megfogott hal, akkor tekinthető
érvényesnek, ha a hal nem hagyta el fárasztás közben a versenyző számára kijelölt terület határát.
A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN LEÍRT MÓDSZEREKKEL FOGOTT HALAKAT NEM
LEHET SZÁMÍTÁSBA VENNI:
a - a versenyzõ szándékosan vagy hanyagságból megsebesíti a halat,
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b - a hal leugrik a horogról, mielőtt levették volna róla, és leesik a földre
c - a hal leugrik a horogról, mielőtt levették volna róla, és beleesik a vízbe
d - a halat egyértelműen nem mutatta be a pályabírójának a versenyző
e - a hal nem a szájánál akadt horogra, a fogás nem számít érvényesnek.
28.A halfogás ellenőrzése
A hal a szájánál akadt horogra, a versenyző jól látható módon mutassa be a fogást a pályabírónak.
29.A hal bemutatása
A versenyző pályabírója felé fordulva bemutatja, hogy a hal szájába akadt a horog. A hal szájából
minden esetben el kell távolítani a horogot, nem lehet belevágni!. A horog eltávolítása után kell a
versenyzőnek bemutatni a halat a pályabírónak, aki megadja az engedélyt a hal visszaengedésére,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy életben marad. Az elpusztult, vagy vélhetően elpusztuló halat a
pályabírónak kell átadni, aki gondoskodik a hal állatbarát szenvedésektől mentes elhelyezéséről.
A versenyzőnek a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal kell visszaengedi a halat a vízbe,
oly módon, hogy a hal visszaengedése után a versenyző a pályabíró felé fordulva bemutatja az
üres horgot. A pályabíró a jobb kéz felemelésével jelzi, hogy a horgászat folytatható.
30. A versenyzők a saját rajthelyükön belül szabadon mozoghatnak, a szomszédos versenyzők
zavarása nélkül. A versenyző kizárólag csak a részére kijelölt terület határain belül dobhatja,
vezetheti csaliját. A saját rajthelyükön belül a versenyzőknek diszkréten és hangtalanul kell
közlekedniük.
31. Fényképészek és operatőrök jogosultak a rajthelyre való belépésre, amennyiben nem zavarják
a versenyt, és a belépést a pályabíró engedélyezi, előzetes versenyzői állásfoglalás után.
32. Az első hangjelzés a verseny kezdetét jelöli.
33. A második hangjelzés a versenyvégét jelzi - ezen szignál elhangzása után nem érvényes a hal
számlálása, kivéve, ha addigra teljesen kikerült a vízből.
34. A verseny során a pályabíró a felügyeletére bízott horgásszal egyvonalban a vízparton áll oly
módon, hogy ne zavarja a horgászt, de ellenőrizhesse a halfogást.
35. A horgászbotok hossza maximum 366 centiméter lehet.
36. Gyári zsinórt bármilyet lehet használni, kivétel az ólombetétest. A zsinórnak legalább 22
méteresnek kell lennie, nem lehet „shooting head” és nem lehet súlyozni.Az elõke bármilyen
hosszú lehet, csomózott vagy gyári, de nem lehet rá súlyt vagy lebegtetõt tenni.
37. Légy bármilyen méretű és fajta, de a horga kizárólag szakáll nélküli lehet. Súlyozva csak úgy
lehet, ha fölé van építve/kötve a légy. A festés nem számít kötésnek, maximum 4 mm-es fejet
lehet
használni.
A
legyet
nem
lehet
festeni.
IV.
Versenybíróság
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38. Versenybíróság felállítására kerül sor a versenyzői találkozó előtt. A versenybíróság feladata
lesz a beérkező bárminemű panasz jogorvoslata. A versenybíróság bemutatása az első technikai
értekezleten történik. A versenybíróság elnöke a MOHOSZ Országos Versenyhorgász
Bizottsaágának elnöke illetve általa megbízott képviselője, a zsűri tagjai az OVHB jelenlévő tagjai
és a rendező szövetség képviselője.
39. A zsűri tagjainak „Zsűri” feliratú jelvényt kell viselniük, és végig a helyszínen kell
tartózkodniuk, hogy a panaszokat megvizsgálják. Azt a helyet, ahol egy, vagy több versenybírósági
tag megtalálható, jelölni kell.
40. Bármely panaszt, kivéve a rangsorolást, a forduló vége után azonnal kell benyújtani. A panaszt
szóban is meg lehet tenni, de azonnal írásban is meg kell erősíteni. A panasztételre forduló
végétől számítva 10 perc áll rendelkezésre.
41. A rangsorolással kapcsolatos panaszokat a hivatalos eredmények közlése után kell benyújtani.
A panasztételre a hírdetés végétől számítva 20 perc áll rendelkezésre.
42. 10 000 Ft-os letétet kell fizetni a versenybíróságnak minden írásbeli benyújtott panasz után.
Ha a zsűri nem hagyja jóvá a panaszt, akkor a letét az Országos Versenyhorgász Bizottság
számlájára kerül.
43.Minden szabályszegést és figyelmeztetést közölni kell a versenybíróság felé, amely az egyetlen
testület, amely a kizárásos büntetést meghozhatja. A versenyzőt, aki a szankció alanya, azonnal
informálni kell erről.
44. A versenybíróságnak, a pályabíróknak és minden versenyzőnek kötelessége arra figyelni, hogy
a szabályokat betartsák, és a szabályok betartásáról nekik tökéletes tudással kell rendelkezniük.
45. A versenybíróság egyszerű többséggel hozza meg döntéseit és a bizottság határozattal
intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a pályabírói bejelentésekről. Szavazategyenlőség
esetén a bizottság elnöke adja a döntő szavazatot..A versenybíróság határozatai ellen
fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet.
További szanciókat az Országos Versenybizottság hozhat.
V.
Szankcionálás
46.A szankciók listája:
A Szankciók a következők lehetnek:
a - A 23, 24, 25, 26, 30, 33, 36 és a 37 -ős pontokban leírt szabályok megszegéséért figyelmeztetés
b - A 35-os szabály megszegéséért, valamint a 23, 24, 25, 26, 30, 33, 36 és a 37 -es szabályok
megszegése utáni második figyelmeztetés után kizárás. A 9. pont megsértééért a szanciót az
országos Versenyhorgász Bizottság hozza meg.
c - Egy horgász kizárásakor a versenyző tovább nem folytathatja a versenyzést, és a
rangsoroláskor az utolsó helyre kerül elért eredményétől függetlenül
d - Ha egy versenyzőt figyelmeztetnek, ezt feljegyzik, ha újabb szabályszegést követ el, akkor ezt
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visszaesésnek könyvelik el, és a versenybíróság dönt a kizárásról
VI.
Rangsorolás
47. A rangsorolás a következők szerint történik:
a - egy hal mérettől függetlenül fajtánként az alábbi pontot éri:
- küsz, sújtásos küsz
1 pont
- sebes és szivárványos pisztráng
10 pont
- minden egyéb hal, a fentiek kivételével
2 pont
b - a legtöbb pontszám alapján történik a sorrend kialakítása,
c - az egyenlő pontszámú fogás esetén az azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot
kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő.
48. A versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes.
Azonos helyezési szám esetén a halfogásban összességében elért pontszám dönt. Ismételt
egyenlőség esetén az első fordulóban elért legnagyobb pontszám dönt (például két versenyző
fogása fordulónként:
100+40=140 pont, illetve 120+20=140 pont, nyertes az, aki a 120 pontos eredményt érte el). Ha
további egyenlőség van, akkor a második fordulóbeli pontszáma a mérvadó.
49. Az értékelés összeállítását a Versenybíróság végzi, amely egyúttal hitelesíti az eredményt.
Aláírások nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első helyezett MOHOSZ. Országos
Műlegyező Bajnokság gravírozású emléktárgyat kap. Az érmeket a MOHOSZ OVHB által
megbízott képviselő adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

VII.
Edzés
50. A verseny helyszínén a következőknek kell megtörténnie:
a) Edzésre lehetőséget kell biztosítani a versenyt megelőzően. Az edzések idejére a versenyzőnek
kell az érvényes területi engedélyről gondoskodni.
b) Legkésőbb a versenyt megelőző 2. nap 0.00 órától a helyszínt le kell zárni, általános horgászati
tilalmat kell elrendelni.
VIII.
Egyéb
51. Elektromos vezetékek és erőművek
Szigorúan tilos a versenyt bármely elektromos erőmű, nagyfeszültségű távvezeték 50 méteren
belüli távolságában megtartani (elektromos vezetékek, transzformátorok, hálózatok is)
52. Vihar esetén érvényes szabályok:
a - Ha vihar tör ki az előkészületek előtt vagy alatt
A horgászoknak nem engedélyezett, hogy a helyükön maradjanak, vagy hogy előkészüljenek az
anyagaikkal. Szignál jelzi a horgászterületre való belépés elhalasztását vagy azt, hogy hagyják abba
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az előkészületeket. ( 10-szer szaggatott hangjelzés) Ha az időjárási körülmények engedik, akkor a
tervnek megfelelően a versenyt le lehet folytatni, vagy le lehet rövidíteni (a versenynek legalább
egy órásnak kell lennie).
Ha az időjárási körülmények nem javulnak, vagy a terv nem engedi a verseny végrehajtását, akkor
a fordulót egyszerűen törlik (a versenybíróság döntése alapján)
b - Ha vihar tör ki a forduló alatt
A fordulót azonnal meg kell szakítani (a szervezők speciális folyamatos szaggatott hangjelzést
adnak), és minden versenyzőnek fedezékbe kell vonulnia. Ha az időjárási körülmények engedik, a
fordulót folytatni lehet, és 3-szor szaggatott hangjelzés fogja tudatni a versenyzőkkel, hogy
visszatérhetnek a pozícióikhoz; egy másik jelzés, 5 perccel később pedig azt jelenti, hogy
folytathatják a horgászatot.
A forduló időtartamát lerövidíthetik, ha a programnak megfelelően a tervezett 3 órás fordulót
nem tudják megtartani.
53. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés).
54. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB valamint a Versenybíróság állásfoglalásai a mérvadók.
55. A jelen szabályzat 2007. július hó 01. nap hatállyal lép érvénybe.

Szalay Ferenc
az Országos Versenyhorgász Bizottság elnöke

Szénási Béla
az Országos Versenyhorgász Bizottság
szakmai bizottság mb. vezetője
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