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Abonyi Horgász Egyesület

                   NYÍLT RABLÓHALFOGÓ VERSENY

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

                                2010. augusztus 21-én szombaton 19 órától
                               2010. augusztus 22-én 07 óráig.

A verseny idején az I-es tavon csak a versenybe benevezettek 
horgászhatnak! Horgászás csak partról megengedett!
NEVEZÉS: Az egyesületi horgásztanyánál 21-én 18 – 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 22-én 7 óra 30 perckor.
DÍJAZÁS: A súlyban legtöbb harcsát és a legtöbb süllőt fogók, 
valamint az abszolút győztes, (összsúlyban a legtöbbet fogót) díjazzuk
Az abszolút győztesnek többféle halat kell fognia.
A partszakasz használóknak nincs elsőbbségi joga! A horgászhelyeket 
sötétedéstől  virradatig fehér fénnyel kell megvilágítani. Ha valaki a 
versenyhelyét a verseny vége előtt elhagyja, kizárja magát a 
versenyből. A verseny végén 2 db. méretes rablóhalat lehet elvinni 
úgy, hogy a heti fogási lehetőségbe nem számít bele. Ezt a fogási 
naplóban külön fel kell tüntetni. Ha valaki békés halat fog, ill. a heti 



fogási lehetőségbe belefér, akkor elviheti a fogási naplóba való beírás 
mellett. Kívülálló 1 db méretes halat elvihet.
A versenybe nevezetteknek jó versenyzést kívánunk.

                          HÍREK – KÖZLEMÉNYEK

Felhívjuk horgásztársaink figyelmét arra, hogy előreláthatólag 
szeptember 14-én 60 mázsa horogérett pontyot telepítünk egyszerre az 
I-II-III-as tavakba. A pontos időpontot horgásztársaink a raktár falán 
lévő kiírásból tudhatják meg, és az ott kiírtaknak megfelelően tartsák 
be a tilalmi időt. Kifogást, hogy nem tudtam, senkitől nem fogadnak el 
a halőrök.
telepítési tilalom alatt csak rablóhalra lehet horgászni, csak 
élőhallal vagy halszelettel. Pergetni tilos.

A vezetőség felhívja a horgásztársak figyelmét arra, hogy a 
horgásztavakba senki nem telepíthet halat, csak az egyesület. Ha 
felmerül a lehetőség hogy valaki, vagy valakik szeretnének halat 
hozni, az csak a vezetőség hozzájárulásával és ellenőrzése mellet 
lehetséges. Ennek törvényességi előírásai vannak.

A partszakaszok ellenőrzésekor megállapítást nyert, hogy a II/29-es 
/Hamar József által használt/ partszakaszon a környezetbe nem illő 
állapotok vannak. Horgászháznak szánt vasszerkezet áll rajta évek óta.
A vezetőség úgy határozott, hogy felszólítja a partszakasz használóját 
arra, hogy 2010. december 31-ig vagy építse fel a horgászházát, vagy 
a vasszerkezetet távolítsa onnan el. Amennyiben ennek nem tesz 
eleget, úgy 2011. január 01-ével a partszakasz használata megszűnik.
HORGÁSZÍDŐ:       augusztus 20-ig                             05.00-20.30-ig
                                   augusztus 21-szeptember 03-ig    05.30-20.00-ig
                                   szeptember 04-szept. 17-ig           06.00-19.30-ig
                                   szept. 18-október 01-ig                 06.00-19.00-ig
                                   október 02-október 15-ig              06.30-18.30-ig

Közösségi munka:   2010. szeptember 04-én 07.00-13.00-ig lesz.

                             Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége    
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