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                          RABLÓHAL FOGÓ VERSENY

Az Abonyi Horgász Egyesület vezetősége nyílt rablóhal fogó versenyt rendez az 
egyesület I-es számú horgásztaván:

                        2008.augusztus 23-án szombaton 19 órától,
                      2008. augusztus 24-én 07 óráig.

A verseny idején az egyes tavon csak a benevezettek horgászhatnak! A 
versenybe beszámít minden csuka, süllő, harcsa (méreten aluli is). A 
versenyzők csak partról horgászhatnak!
NEVEZÉS:  az egyesületi horgásztanyánál augusztus 23-án 18 órától 19 óráig.
NEVEZÉSI DÍJ: Egyesületi tagoknak:   500.-Ft.
                              Kívülállóknak:    500.-Ft. + egy napijegy ára (össz. 3.000.-Ft.)
FELSZERELÉS: 2 bot, 2-2 szem horoggal, tetszés szerint úszós vagy fenekező 
készséggel. Csali használata tetszés szerint. Pergetni tilos!!
MÉRLEGELÉS: a helyszínen a fogást követően azonnal!
EREDMÉNY HIRDETÉS: augusztus 24-én 7 óra 30 perckor az egyesületi 
horgásztanyánál.
DÍJAZÁS: a súlyban legtöbb harcsát és legtöbb süllőt fogók, valamint az 
abszolút győztes, (összsúlyban a legtöbbet fogót) díjazzuk. Az abszolút 
győztesnek többféle halat kell fognia. 

A partszakasz használónak nincs elsőbbségi joga! A horgászhelyeket 
sötétedéstől varradatig fehér fénnyel kell megvilágítani. Ha valaki a 
horgászhelyét a verseny vége előtt elhagyja, kizárja magát a versenyből, azaz 
feladja a versenyt. A verseny végén 2 db. méretes halat el lehet vinni úgy, hogy 
a heti fogási lehetőségbe nem számít bele. Ha valaki békés halat fog, ill. ha a 
heti fogási lehetőségébe belefér, akkor azt elviheti a fogási naplóba való beírás 
mellett. Kívülálló 1 db. méretes halat elvihet.

A versenybe benevezetteknek nagyon jó szórakozást és minél jobb eredmény 
elérését kívánjuk.



                 H Í R E K – K Ö Z L E M É N Y E K

Felhívjuk horgásztársaink figyelmét arra, hogy előreláthatólag 2008. augusztus 
26-án 7.00 órakor 60 mázsa horogérett pontyot telepítünk egyszerre az I-II-III-
as tavakba.
A tilalom 30-án reggel 06-kor szabadul. A telepítési tilalom alatt csak 
rablóhalra lehet horgászni, csak élő hallal, pergetni tilos!!!
A telepítés utáni darabszám korlátozás a szokottnak megfelelően történik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden esetben győződjenek meg arról, 
hogy a raktár falára milyen időpont van kiírva, mert ha bármi oknál fogva 
változás történik, azt más úton nem tudjuk közölni.

A partszakasz használók figyelmét ismételten felhívjuk arra, hogy minden 
partszakasz használó jól látható helyen táblával jelezze a partszakasz számát, és 
használójának nevét. Nem a horgászigazolvány számát kell feltüntetni.
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy mindenkinek csak egy helyen lehet a neve 
kiírva. Ha olyannal találkozunk, hogy két helyen is szerepel ugyanaz a név, 
akkor az egyik partszakasz használati jogát megvonjuk.

Micskó Richárd horgásztársunk lemondott a II/26-os partszakasz használati 
jogáról. A partszakaszon található építmény, villany és stég eladó. 
Jelentkezhetnek rá azok a horgásztársak, akiknek van beadva partszakasz 
igényük augusztus 15-ig. Tel: 06303242977.

HORGÁSZIDŐ: augusztus 20-ig                                          05.00 – 20.30-ig
                                  Augusztus 21- szeptember 03-ig                05.30 – 20.00-ig
                                  Szeptember 04- szeptember 17-ig              06.00 – 19.30-ig
                                  Szeptember 18 – október 01-ig                   06.00 – 19.00-ig
                                  Október 02 – október 15-ig                         06.30 – 18.30-ig
                                  Október 16 – október 28-ig                         07.00 – 18.00-ig
                                  Október 29 – november 12-ig                     07.00 – 17.00-ig
                                  November 13 – november 26-ig                 07.00 – 16.30-ig
                                  November 27 – december 31-ig                  07.00 – 16.00-ig

MINDENKINEK TOVÁBBI JÓ NYARALÁST, VALAMINT 
EREDMÉNYES HORGÁSZATOT KÍVÁNUNK.

                                                               Abonyi Horgász Egyesület
                                                                            vezetősége   
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