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1. A verseny jellege: A Süllő Kupa éjszakai nyíltvízi horgászverseny 
2. Színhelye: A Balaton keleti medencéje Balatonfüred térsége, viharos keleti szél esetén Tihany 

nyugati oldala északi irányban a Sajkódi Horgásztanya vonaláig engedélyezett terület. 
3. Verseny kezdete: 2017. október 6. péntek. 1800. 
4. Verseny befejezése: 2017. okt. 7. 0700.  
5. Eredményhirdetés helye: STEFÁNIA VITORLÁS ÉTTEREM okt. 7-én 0900-tól. 
6. Nevezés: A helyszínen, STEFÁNIA VITORLÁS ÉTTEREMBEN a füredi móló bejáratánál, 

2017. október 6-án 1600-1700 óra között, a Balatonra érvényes általános területi engedéllyel. 
Hajóval nem rendelkezők előzetes jelentkezése e-mail-ben info@bfuredihe.hu 

Beérkezési sorrendben vesszük figyelembe a jelentkezéseket a korlátozott lehetőségek miatt. 

7. Nevezési díj: helyszínen 6 000,-Ft/fő  
8. Horgászmódszer: A Balatoni Horgászrend szerint két bottal, botonként max. 3 horoggal, 

tetszőleges módszerrel. Horgászni csak saját vagy bérelt vitorlásról, illetve motoros hajóról lehet, 

melyen a versenyző csapat létszáma minimum 2, maximum 4 fő. A Hajózási Szabályzat szerinti 

kishajó vagy magasabb kategóriába tartozó (lajstromszámmal rendelkező) vízi járműről 

horgászni kizárólag általános területi jegy birtokában szabad! Az éves partközeli jeggyel 

rendelkező horgásznak lehetősége van horgászboltban, kiegészítő általános napijegyet váltani. 
9. A zsákmány: A garda kivételével minden ragadozóhal, darab és méretkorlátozással 

(pl. süllő éjfélig 3db, 0000 órától szintén 3 db, összesen 6 db/fő), a Balatoni Horgászrend 

szerint. Az elejtett halat azonnal a következő telefonszámra SMS-ben jelenteni kell  
06 30 227 9623 (mérlegelésre csak a lejelentett darabszám hozható). 

A versenyszabályok megszegése a versenyből való kizárást vonja maga után! 

10. Értékelés: A fogott halak súlya, összsúlya alapján. 
11. Kategóriák: 

 

 

 

 

Díjazás: 

A kategóriák győztesei a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. jóvoltából 2018. évre szóló  
ÁLTALÁNOS BALATONI TERÜLETI ENGEDÉLYT nyernek. 

 

A csapatok zsákmánya 2017. október 7-én reggel 08:00-ig kerüljön beszállításra a mérlegelés 

helyszínére a Stefánia Vitorlás Étterembe. Az ezután behozott zsákmányt nem számítjuk be az 

eredménybe! 
Biztonság: Minden hajóegység maga gondoskodik a Hajózási Rendszabálynak megfelelő biztonsági 

felszerelésről és köteles betartani a hajózás szabályait. A verseny során, közvetlen életveszélyt kivéve, a 

versenyző hajóegységeknek szigorúan tilos egymás megközelítése és a partra szállása! 
A versenyen minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt, baleset esetén a rendezőség semmilyen 

felelősséget nem vállal! Vízimentők riasztás +36 30 383 8383 Vízirendőrség telefonszám: 1817 
  

Az eredményes szerepléshez sok sikert kíván a versenyt támogató:  
Balatonfüred Város Önkormányzata, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.,  

a Balatonfüredi Yacht Club, a Borcsa Étterem, a Bradimpex Kft., az Észak-balatoni Zrt.,  

a Top Coop Security Zrt., a Stefánia Vitorlás Étterem,  

valamint a rendező Balatonfüredi Horgász Egyesület 

I. a legnagyobb átlagsúlyt elért csapat (összsúly/csapatlétszám) 
II. a legnagyobb súlyú süllő elejtője 

III. a legnagyobb súlyú egyéb ragadozó hal elejtője 

mailto:info@bfuredihe.hu

