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                                HALFOGÓ VERSENY 

Hagyományos évi egyesületi halfogó versenyünket-amelyre ezúton hívjuk meg 
horgásztársainkat:

                                     2008. 06. 15-én

vasárnap tartjuk az egyesület horgásztavain.

Program:

05:00-tól 05:30-ig                     gyülekezés, helysorsolás, helyfoglalás
05:30-tól 06:20-ig                     felkészülés a versenyre
06:20-tól 06:30-ig                     beetetés
06:30-tól 11:00-ig                     verseny
11:00-tól 11:30-ig                     mérlegelés, értékelés
11:45-kor                                  eredményhirdetés

A versenyt három kategóriában rendezzük:  I. 18 éven felüli felnőttek(nők is)
                                                                      II. 14-18 év közötti ifik
                                                                     III. 14 év alatti gyermekhorgászok

A versenyre 2008.06.13-án 17 óráig lehet nevezni, Török Károly 
horgászboltjában (Abony Cserép u.). A nevezési díj felnőtteknek 500.-Ft. 
ifiknek 300.-Ft. A gyermekeknek nem kell nevezési díjat fizetni.

Felszerelés: Felnőttek és ifik: 1 bot, maximum 2 db. horog
Gyerekek: 1 bot, 1 szem horog, úszós készség.
Élvetartó szák, horogszabadító mindenkinél legyen.

A verseny idején az I-es és nagynevelő tavon csak a versenybe benevezettek 
horgászhatnak. Csónakból horgászni tilos, kivéve ha stégnek használják. Külső 
segítséget nem vehetnek igénybe.



Értékelés: minden dkg. hal 1 pont. A mérlegelés a kisorsolt horgászhelyen 
történik. Az etetés az első dudaszóra, a verseny a második dudaszóra kezdődik, 
és dudaszóra fejeződik be. A kifogott halból a versenyző 1 db. ponty-ot és 3 kg. 
egyéb halat vihet el az éves fogási lehetőségen felül. A fogási naplóban 
egyértelműen meg kell jelölni, hogy versenyen fogott hal. A győzteseknek 
értékes nyereményeket biztosítunk. A legnagyobb halat kifogó versenyző 
különdíjat is fog kapni.
                        Jó versenyt és szórakozást kívánunk.

            GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI HORGÁSZPROGRAM

A horgászprogramot két turnusban rendezzük meg.
I turnus: 2008. 06. 16 – 20-ig a II. turnust 2008. 06. 23-27-ig tart. A II turnus 
végén állami horgászvizsgát tehetnek a 13-14 évesek.
Étkezésről és innivalóról mindenkinek magának kell gondoskodni.
Részvételi díj nincs. Jelentkezni lehet Gulyás Gábor programvezetőnél a 
06205291699 telefonon.

                                  HÍREK – KÖZLEMÉNYEK

A vezetőség legutóbbi ülésén módosította a helyi horgászrend kutyákra 
vonatkozó pontját a következőre: a horgásztavak területére kutyát behozni tilos 
(mérettől függetlenül), kivéve a szolgálati és vakvezető kutya. Erre azért volt 
szükség, mert egyre többen hoztak ki kutyát a tavakra, és póráz és szájkosár 
nélkül tartották. 
Felhívjuk horgásztársaink figyelmét a 2007. februári közgyűlés azon 
határozatára, amelyben meghatározza az etetések módját. Ezek szerint etetni 
csak horgászás közben maximum 5 liter nem száraz etetőanyaggal lehet. Ezen 
kívül mindenféle etetés tilos. Aki ezt nem tartja be, fegyelmi vétséget követ el.

PONTY TELEPÍTÉS:  I-es tóba 2008.06.10-én 7.00-kor 1500 kg horogérett 
ponty lesz telepítve, a tilalom felszabadul 15-én versenykezdéskor. II-III-as tóba 
2008.06.17-én 7.00-kor szintén 1.500 kg ponty. Tilalom felszabadul 21-én 06 
órakor. A telepítés utáni darabszám korlátozás továbbra is érvényben van.

Horgászidő: május 27 – június 25-ig 4.00-tól 21.30-ig, június 26-tól július 23-ig 
4.30-21.00-ig, július 24-től augusztus 20-ig 5.00-tól 20.30-ig. 

Kérjük horgásztársainkat, hogy a hallopások elkerülése érdekében figyeljék az 
erre hajlamos horgászokat és értesítsék az ügyeletes halőrt.
Mindenkinek kellemes nyarat kíván:
                                                       Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 
 



                                                            

    

                                  

                           

    


	105.szám
	    2008.
	   
	  június

	Abonyi Horgász Egyesület

