Meghívó
Kiadja a Nagybajom és Vidéke H. E. Vezetősége 2016 évre az „Ötös‐ Hárs”
tavára területi jegyet váltott tagjainak, a 8. alkalommal meghirdetett

„Energofish ‐ Ötös‐ Hárs” kupa elnevezésű horgászversenyre, melyre
tisztelettel meghívja önt.
Verseny időpontja: 2016. június 19. /vasárnap/
Egyesületi saját verseny, egyben a nyolcfordulós verseny IV. fordulója. Kijelölt
partszakasz (keleti oldal), nevezési létszámtól függően. A verseny kétfordulós
lesz, 3 szektorra bontva. Nevezés, a verseny előtti napig /2016. június 18
szombat 16 óráig./ a „Pellini Kávézóban” vagy Szabó János +36‐20/275‐0046
telefonszámon lehet. Nevezési díj:1500 Ft/fő felnőtteknek, ifjúságiaknak 750
Ft./fő, amit a helyszínen kell megfizetni!
Program:
6 órától gyülekező a játszótéri parkolónál
6. 30 sorsolás de. és du. horgászhelyekre
7 órától de. versenyhelyek elfoglalása
7. 45 etetés
8 – 12‐ig verseny, majd mérlegelés
13 órától du. versenyhelyek elfoglalása
13. 45 etetés
14 – 18‐ig verseny, majd mérlegelés
19 órakor eredményhirdetés

Versenyszabályok:
Versenyezni 1 bottal, rajta 1 db egyágú horoggal, úszós vagy fenekező
készséggel csalit a horogra tűzve lehet. Csalinak csak természetes alapú csali
használható /pinki, csonti, giliszta, kukorica, etetőanyag, stb./ Nem használható
mű csali /gumikukorica, pellet, bojli, egyéb/, method kosár és a rakós botos
módszer. Merítő szák és gyűrűs haltartó használata kötelező! A versenybe
minden fogott hal beleszámít, de ragadozóhalra horgászni tilos!
Értékelés: szektor helyezési számok alapján a Magyar Országos
Finomszerelékes Szabályzat szerint

Díjak:
I. helyezett: vándorkupa, kupa, jövő évi területi engedély 17.000 Ft, értékben
II. helyezett: kupa, vásárlási utalvány
III. helyezett: kupa, vásárlási utalvány
IV – VI helyezettek: vásárlási utalványok
Különdíj: 15.000 Ft értékű Nevis Master Spin 2,7 m‐es /20‐50 g/ pergető bot +
Spro Necton GX 440 orsó + 3 db Nevis Vantage Wobler
A de. és du. szektor elsők 3 kg etetőanyagot, a szektor másodikak 2 kg
etetőanyagot, míg a szektor harmadikak 1 kg etetőanyagot nyernek.
A verseny horgászatnak minősül, ezért a fogási napolóban a dátumot jelölni
kell, a fogott halat, ha valaki el akarja vinni azt a fogási naplójában a verseny
befejeztével beírni köteles.
A versenybizottság a versenyből azonnali kizáró okként kezeli a következő
szabálytalanságokat: környezetszennyezés, halak összeborítása, illetlen
viselkedés, szemetes horgászhelyek hátrahagyása, ittasság.
A vezetőség a verseny alatt bekövetkezett balesetekért és eltűnt tárgyakért
felelősséget nem vállal és a változtatás jogát fenntartja.
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a verseny hosszúsága miatt megfelelő
mennyiségű élelmiszert és folyadékot hozzon magával, a versenyt rossz idő
esetén is megtartjuk kivéve zivatar, villámlás esetén.

Minden tagtársunkat várjuk szeretettel!

2016. május 30.

vezetőség

