Évadzáró horgászverseny 2013
Írta: Fekete Gábor
2013. szeptember 16. hétfő, 14:50 - Módosítás: 2013. szeptember 16. hétfő, 14:52

A Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület tisztelettel meghívja az
egyesület tagjait 2013. évi évadzáró

HORGÁSZVERSENYÉRE!

Célja: Az egyesület őszi évadzáró versenyén eldönteni a győztes és a helyezettek személyét.

Időpont: 2013. 10. 05. (szombat)
Helye: Aranyszigeti versenypálya
Gyülekező: A horgásztanya udvarán

A verseny lebonyolítása:

NEVEZNI CSAK AZ EGYESÜLETI IRODÁBAN LEHET, A KORLÁTOZOTT SZÁMÚ
HORGÁSZHELYEK MIATT!!

- Regisztrálás:
6.30 – 7.00-ig.
7.00 óra utáni regisztrálást NEM fogadunk el
- Sorsolás, eligazítás:
7.00 órától, sorsolni csak személyesen lehet
- Etetés kezdete:
7.55
-Verseny kezdete:
8.00
- Verseny vége előtti jelzés: 11.55
- Verseny vége:
12.00
- Mérlegelés:
12.00 órától
- Eredmény hirdetés, díjátadás: 13.00 ( a horgásztanya udvarán)

Versenyszabályok:
- A versenyen csak az a horgász vehet részt, akinek 2013-ra érvényes egyesületi tagsága van!
- Horgászni 2 bottal, 2 – 2 horoggal lehet, úszós vagy fenekező készséggel. Pergetni TILOS!
- Csalizni a nemzetközi szabályoknak megfelelően szabad, ÉLŐHALAT a versenyre hozni
TILOS!
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- Az aranyszigeti versenypályán az adott nap 00.00 órájától etetni, horgászni, partról és
csónakból is TILOS, kivéve a versenyzőket a verseny ideje alatt. A verseny után újra SZABAD
a horgászat!
- A versenyző a horgászhelyét mások zavarása nélkül közelítse meg!
- A versenyre csak 14 éven felüliek nevezhetnek, (kivéve, ha ifjúsági engedéllyel rendelkezik)
- Egy horgászhelyen csak egy horgász tartózkodhat, (pl. apa – fia - lánya egy horgászhelyet
nem foglalhat el). Mindenki a horgászfelszerelését ennek megfelelően hozza, (ne legyen közös
csali vagy etetőanyag).
- Etető hajó használata TILOS!
- A horgászhelyet elhagyni TILOS, mérlegelés a helyszínen.
- A versenybe, mérlegelésbe a Küsz (sneci) nem számít bele, az életben maradása végett,
kifogás után kérjük, dobják vissza.
- MINDEN TÖRPEHARCSA KIFOGÁSA PLUSZ PONTOT ÉR!!!!!!!!!!!!!
- A nézők, hozzátartozók csak a betonúton tartózkodhatnak a verseny ideje alatt.
- A rendezőség a versenyszabályokat komolyan veszi és betartatja. Mindennemű
versenyszabály megszegés a versenyből történő kizárást vonhatja maga után!

Díjazás:
Felnőtt: Az első 6 helyezett
Ifi: Az első 3 helyezett

.
Csongrád, 2013. szeptember 20.

VEZETŐSÉG
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