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A Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület tisztelettel meghívja az
egyesület tagjait és minden pergető horgászat iránt érdeklődő sporttársat

a „JAKOBEY JÁNOS” PERGETŐ HORGÁSZVERSENYRE!
- Rendező: a Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület
- Színhelye: az egyesület kezelésében lévő Büdös-víz. A bőrhídtól a kíméleti területig (az
Aranysziget város felőli oldala).
- Időpontja: 2013. október 26.

- Csapatverseny, csónakonként 2 fő
- Jelentkezést október 22-ig az egyesület irodájában, kedden és csütörtökön 16-18 óráig és a
Harcsa Horgász és Vadászboltban nyitva tartási idő alatt (tel.: Gyapjas Mihály elnök: + 36 30
925 2584, a bolt telefonszáma 06 30 9583 279)
- Nevezési díj csapatonként: 5.000,- Ft. A nevezési díjat a nevezéssel egyidőben kell a fent
jelzett helyeken befizetni.
- Az egyesület csónakot csak korlátozott számban, tud csak biztosítani. Az igényt a nevezéssel
egyidőben kell leadni. A fent említett ok miatt a csapatok lehetőleg hozzanak csónakot
magukkal.
- A helyváltoztatás csak elektromos motorral vagy evezővel történhet.
- Pergetni csak rögzített csónakból lehet, a horgászhely változtatása lehetséges, lehetőleg a
többi versenyzőt nem zavarva.
- A versenyzők 50 m-nél közelebb nem horgászhatnak egymáshoz.
- A csónakokat a verseny kezdete előtt a bőrhíd Büdös-víz felőli oldalán kell felsorakoztatni.
- Gyülekezés, regisztráció, indulási sorszámhúzás: a vízparton lévő parkolóban 6 – 7,30 óráig.
- Indulás a horgászhelyre 7,35 órától – percenként, sorszám szerint.
- Horgászat megkezdése: 8,00 óra
- A verseny befejezése: 13,00 óra
- A versenyben csuka-süllő-harcsa-balin-sügér számít méretkorátozás nélkül.
- A bemérést a regisztrációs lapon rögzítve a bírók végzik.
- A versenyzőknek a hal megfogását láthatósági mellény felvételével kell jelezni.
- A bírók megérkezéséig a fogott halat életben kell tartani és utána azonnal visszaereszteni.
- A hal mérete orrhosszától a farok végéig számít.
- Eredményhirdetés és ebéd az egyesület horgásztanyáján 14 órától.
- 1-3. helyezettnek az egyesület serleget biztosít.

Csongrád, 2013. szeptember 10.
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Az egyesület vezetősége
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