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           Egyesület 
      
                                     

                                            NYÍLT HALFOGÓ VERSENY 
 

A 2011. évi nyílt halfogó versenyünket, melyre ezúton hívjuk meg saját és külső 
horgásztársainkat: 
 

                                                  2011. június 25-én /szombat/ 

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 
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 gyerekek 
A versenyre 2011. június 24-én 17 óráig lehet nevezni Török Károly 
horgászboltjában /Abony Cserép u./ A nevezési díj felnőtteknek 500.-Ft, 
Ifiknek: 300.-Ft. A gyerekeknek nem kell nevezési díjat fizetni. Külsős 
versenyzőnek a nevezési díjon felül napijegyet is kell váltania, amivel a verseny 
után is horgászhatnak. 
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 tavakon csak a nevezettek 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. pontyot 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 és oklevelet biztosítunk. Jó versenyt és kellemes 
szórakozást kívánunk. 
Főzőverseny: A horgászverseny után 12 órai kezdettel főzőversenyt hirdetünk 
meg. A verseny 16 óráig tart.  A versenyre bárki jelentkezhet tagságtól 
függetlenül. A versenyzőknek maguknak kell gondoskodni az alapanyagról és a 
tüzelőről. Két kategóriában lehet jelentkezni: 1./halételek, 2./ egyéb étel. 
Nevezni lehet Török Károly horgászboltjában. Nevezési díj itt is 500.-Ft. A 
helyezettek oklevelet kapnak. 
Mindkét versenyünkön büfé biztosított. 
 
                          GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAM 
A horgászprogramot két turnusban rendezzük meg. 
Az I. turnus 2011. június 20-tól 24-ig, a II-es turnus június 27-től július 01-ig 
tart. A II-es turnus végén állami horgászvizsgát tehetnek a 13-14 évesek. 
Étkezésről és innivalóról mindenkinek magának kell gondoskodni. Részvételi 
díj nincs. A gyerekeket felkészítjük a horgásztudomány alapjaira, a természet 
szeretetére és a vízparton való helyes viselkedésre. Érdekes programos is várnak 
a gyerekekre. Jelentkezni Gulyás Gábornál a 30/3221458-as telefonon lehet. 
Táborunkat támogatja a Tisza Horgász Egyesület Szajol. A gyerekek nevében 
köszönjük Nekik. 
Kérjük horgásztársainkat, hogy aki teheti, jelentkezzen a gyerekekhez 
felügyelni, 11 órától 16 óráig. Egy napért 1 db közösségi munkajegyet adunk. 
Jelentkezzenek Gulyás Gábor ifj. felelősnél a 30/3221458-as telefonon. 
                                     HÍREK – KÖZLEMÉNYEK 
A vezetőség  május 29-i ülésén előzetes bejárás során megállapította, hogy a 
II/15-ös partszakasz használója folyamatosan nem tartja rendben a helyét, ezért 
a partszakasz használatát megvonta. A partszakasz használatát Csizmás Antal 
horgásztárs részére megszavazta. 
A vezetőség kéri a partszakasszal rendelkezőket, hogy a versenyre mindenki 
tegye rendbe a területét, a stégeket tegyék biztonságossá, a balesetek elkerülése 
érdekében. Az ebből eredő eseményekért a partszakasz használója lesz felelős 
Ismét felhívjuk a II-es tó északi oldalánál horgászókat, hogy az erdő felé ne 
lépjék át az árkot, mert az ebből eredő járőr kiszállásért az elkövetőnek fizetnie 
kell. Azt is kérjük, hogy az erdőkbe még lekaszált füvet se rakjanak be, és ne 
ássanak gödröket, mert ezzel megakadályozzák az erdő rendbetartását. 
Minden kedves horgásztársunknak és családjának nagyon kellemes nyarat és 
természetesen jó fogást kívánunk. Görbüljön a bot.  
                                        Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 
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