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                                            NYÍLT RABLÓHAL FOGÓ VERSENY 
 

Az Abonyi Horgász Egyesület nyílt rablóhal fogó versenyt rendez az egyesület 
I-es számú horgásztaván. 
 
                        2011.augusztus 27-én szombaton 19 órától 
                       2011. augusztus 28-án 07 óráig. 
 
A verseny idején az I-es tavon csak a versenybe benevezettek horgászhatnak! 
Horgászás csak partról megengedett. 
 
NEVEZÉS:  Az egyesületi horgásztanyánál 27-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. 
 
ERDMÉNYHIRDETÉS:  28-án  07 óra 30 perckor. 
DÍJAZÁS: A súlyban legtöbb harcsát és a legtöbb süllőt fogók, valamint az 
abszolút győztest (összsúlyban a legtöbbet fogót) díjazzuk.  Az abszolút 
győztesnek többféle halat kell fognia. 
A partszakasz használónak nincs elsőbbségi joga! A horgászhelyet 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, és 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. 



                              H Í R E K  -  K Ö Z L E M É N Y E K 
 
Felhívjuk horgásztársaink figyelmét arra, hogy előreláthatólag 2011. 
augusztus 23-án (kedd), 30 mázsa horogérett pontyot telepítünk 
egyszerre az I-es II-es III-as tavakba. A pontos dátumot 
horgásztársaink a raktár falán való kiírásból, és az interneten keresztül 
tudhatják meg, és az ott kiírtaknak megfelelően tartsák be a tilalmi 
időt. A tilalom 2011. szeptember 03-án 06 óráig tart. 
Kifogást, hogy nem tudtam, senkitől nem fogadnak el a halőrök. 
Telepítési tilalom alatt csak rablóhalra lehet horgászni, csak 
élőhallal vagy halszelettel. Pergetni tilos!! Csalihalat csak 1x1 
méteres csalihal fogó hálóval lehet fogni. 
A villany alfogyasztók a partszakaszukon lévő fákat gallyazzák le. 
 
A vezetőség 2011. augusztus 07-i ülésen az alábbi határozatot hozta. 
A kíméleti terület előtt semmilyen módon nem lehet horgászni. 
Csónakos 60 méteren belül nem köthet le, és a kíméleti terület felé 
nem dobhat. Tehát a 20 m-res határ megszűnt. A kíméleti terület 
mellől a csónakot a tulajdonosa vigye át máshova. 
Határozat született arról is, hogy a compót 30 cm. alatt nem lehet 
elvinni. 
Határozat született arról is, hogy 2012-től minden év május második 
szombatján Török Károly emlékversenyt rendezünk. 
A versenyen nem lesz nevezési díj. Az első helyezett vándorkupát és 
oklevelet kap. A vándorkupát egy évig kell megőrizni, majd a 
következő versenyen vissza kell adni. 
 
A II-es tó csónakkikötői részén brutális nádirtás történt. Az elkövető 
horgásztárs ellen el lett rendelve a fegyelmi eljárás. Az eredményről 
tájékoztatást adunk. Megkérünk mindenkit, hogy óvja környezetünket, 
és ha hasonló eset tudomására jut, értesítse a vezetőség valamelyik 
tagját. 
 
Közösségi munka 2011. szeptember 03-án szombaton 07 órakor lesz. 
Kérjük, hogy aki csak tud, jöjjön, mert a vihar okozta károkat csak 
összefogással tudjuk helyreállítani, már amit lehet. 
 
                                               Abonyi Horgász Egyesület vezetősége      
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