
SZABICS JÁNOS EMLÉK
HORGÁSZVERSENY 2017.

A verseny támogatói: Gyöngy Horgászbolt , Gyöngyös
                                         Horgászcentrum    Gyöngyös
                                        Horgászdiszkont.hu,  Domoszló
                                        Pintér-Fehér horgászbolt,  Budapest

    Versenykiírás: A versenyt a Visontai Erőmű és Bánya Dolgozóinak HE Vezetősége írja ki saját tagjai 
részére. 

    A verseny időpontja: 2017. június 17. (szombat)
    A verseny helyszíne: Markazi tározó tó, az , Éva Bár’ alatti csónakkikötő és az övcsatorna közötti 

partszakasz  létszámtól függően.
A terület a verseny ideje alatt egyéb horgászattól lezárva.      

Versenyszabályzat: Az országos versenyszabályzatnak megfelelően lesz lebonyolítva. 
1./ 1 bot, 1 horog, fenekező, vagy úszós készség.

 2/  Bármilyen természetes csali használata lehetséges, mű-csali használata tilos/ kivétel 
gumikukorica illetve gumicsonti/ ! 

 3./ Vízbe bemenni csak szákolás miatt lehet, segítség nem vehető igénybe. 
 4./ Védett hal kivételével minden hal a mérlegelésig megtartható, de csak akkor, ha élve el 

tudja tartani a versenyző. 
 5./ Szúnyoglárva használata csak horogra engedélyezett (max: 1 deciliter), etetésre való 

felhasználása tiltott! 
6./ A verseny lefújásának pillanatában megakasztott illetve még fárasztott hal beleszámít az

értékelésbe, ha kifogásra kerül.
  Nevezés: Csak egyesületi horgásztag nevezhet, akinek 2017 es  évre érvényes területi engedélye van a 

Markazi tározóra. A versenyben nem vehetnek részt azok, akik tagjai a horgászegyesület 
versenycsapatának!!

 A nevezés korlátozott: 70 fő. 
Regisztráció:  Éva Bár’ alatti csónakkikötő  06,00 - 6,30 óráig, díja felnőttnek: 500.-Ft,  gyermeknek 100.-
Ft. Ebéd is lesz. A versenyzők részére az ebéd ingyenes. A versenyző horgász által hozott vendégek számára
is betervezzük az ebédet, amennyiben kérik és befizetik 500.-Ft/fő a nevezéskor.
Értékelés: Minden kifogott halsúly gramm 1 pont. A helyezést a kifogott halak összsúlya dönti el.

   Díjazás: A helyezettek között a verseny támogatói által felajánlott értékes jutalmakat osztunk szét:
I.-II.-III. helyezett kupa, oklevél, tárgyjutalom
IV.-V.-VI. helyezett: oklevél

                Legjobb gyermek versenyző: kupa, oklevél, tárgyjutalom
                Különdíjak:
                 Legnagyobb hal: figura, oklevél, tárgyjutalom
                Legjobb női versenyző: figura, oklevél, tárgyjutalom

    Program: 6.00 – 6.30 regisztráció
6.30 – 7.15 megnyitó, sorsolás, horgászhelyek elfoglalása
7.15 – 7.30      etetés

                                               7.30 – 11.30 horgászverseny
                                                  11.30 - mérlegelés a helyszínen

                                            12.30- 13.30 ebéd
                                                        13.30 - a verseny eredmény hirdetése

   Információ: A HE irodában a fogadónapokon, vagy telefonon:
Gócsa Tamás HE h. mester 06/20-519-6728;     Jobbágy Roland HE versenyfel.  06/30-968-0227
Holecz Adrián  halőr             06/30-525-8696       

AZ EGÉSZ RENDEZVÉNYRE SZÍVESEN VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ ÉS KÍVÁNCSI
HORGÁSZOKAT ÉS A VENDÉGEKET IS!


