MIKE LÁSZLÓ EMLÉK HORGÁSZVERSENY
csak az Érd és Környéke Horgászegyesület tagjainak
Gyúrói horgásztó - 2012. június 09. 7-tıl 12 óráig
(Megközelítés: a 70-es úton Martonvásár–Tordas–Gyúró útvonalon.)
Nevezni az egyesület irodájában lehet minden hétfın és szerdán a hivatalos
nyitva tartási idıben.
Ünnepélyes megnyitás 6.15-kor. Horgászhelyet elfoglalni csak ez után
szabad.
Fontos információk: a horgászhelyek választása, sorsolása 5.30-tól érkezési sorrendben történik. A mozgásukban korlátozottaknak és egy segítıjüknek, valamint a 70 év feletti horgásztársainak az irodai nevezéskor
biztosítjuk a helyválasztás lehetıségét.
A tó távolabbi pontjain családi/baráti társaságoknak felkínáljuk az
egymás melletti horgászat lehetıségét. Kérjük ezt az igényt és az elfoglalni kívánt helyek számát együttnevezéssel a nevezéskor jelezzék!
Helyszíni nevezést csak szabad versenyhelyek esetén fogadunk el. İk
az irodai nevezık után, érkezési sorrendben kaphatnak horgászhelyet!
Verseny kezdete: kb.7.00 mely a helyek elfoglalásának függvénye
Verseny vége: a kezdet után pontosan 5 óra ( fütty, dudaszó, kiáltás ). A
lefújás pillanatában már horogra akadt hal még beleszámít az értékelésbe.
Nevezési díj : Felnıtt:
4.500 Ft
( Gyúrói kettıs tagoknak 3.000 Ft )
70 év felett
3.000 Ft
Ifi:
3.000 Ft
Gyerek ingyenes
Versenyünk támogatója a FISCH.HU minden indulónak 2.500 Ft-os
vásárlási utalványt ad, mely akár 50%-os kedvezményt is jelenthet
vásárlás esetén.
A nevezési díj magában foglalja a félnapos horgászati lehetıség díját
(elhozható 1 db nemeshal és 2,5 kg egyéb), az ebédet, reggel és délben
üdítıt v. sört, stb.
Vendég ebéd: 1.500 Ft.
Kérjük, hogy az ebédhez lehetıleg tányért hozzanak!
Délutáni horgászat +1.500 Ft befizetése mellett lehetséges. Ekkor öszszesen 2 nemes és 5 kg egyéb hozható el.
Fenti kategóriákban értékes ajándékok!

Amit feltétlenül be kell tartanunk, hogy jól érezzük magunkat
Szabályok: országos horgászrend alapján felnıtt 2 bot ( túljelentkezés
esetén 1 bot), ifi 1 bot, gyerek 1 úszós felszerelés. A magasabb nevezési díj
megfizetése esetén lehetıség van eggyel magasabb kategóriában indulni.
Pl.: gyermek, ha fenekezni akar, akkor ifiben kell indulnia!
A verseny elıtt reggel 6 óráig a helyi tagok éjszakai horgászata lehetséges, kérjük ne zavarják ıket.
Mérlegelés:
Nemes hal esetén a kifogást követıen azonnal, majd visszaengedés, vagy
elviteli szándék esetén szákba helyezés történik. Egy darab nemes hal és
2,5 kg egyéb elvihetı. Szákból halat cserélgetni TILOS!
Kistestő ( keszeg, kárász ) halakat esetén a verseny befejeztével egy tételben mérünk. Ha nem akarják elvinni, akkor jelezzék óránként, hogy a kifogott mennyiséget mérlegeljük, majd ezt követıen vissza kell azokat engedni
( Keretes haltartó használatát javasoljuk, hogy a halak hosszú idıt sérülésmentesen kibírnak. Csak az élve tartott halak számítanak a versenybe.
HAL TOVÁBBADÁSA AZ ODAADÓ ÉS AZ ELFOGADÓ VERSENYBİL TİRTÉNİ AZONNALI KIZÁRÁSÁT EREDMÉNYEZI!
Értékelés: Mérlegelés a horgászat helyszínén, a versenyt követıen azonnal
történik. A sorrend a kifogott halak össztömege alapján alakul ki. Azonos
tömeg esetén a több kifogott darab, illetve újbóli egyezısége esetén a legnagyobb hal nagysága dönt.
Az eredményhirdetés a központi sátornál lesz, melyet követıen mindenkit
szeretettel várunk az ebédre.
Rendezvényfelelıs: Pál Sándor és Gerzsei Attila
Kérjük, csak akkor jelentkezzen, ha a leírt szabályokat elfogadja!
Várjuk horgásztársainkat, családtagjaikat és barátaikat.
Mindenkinek eredményes napot és jó szórakozást kívánunk.
Az egyesület vezetısége

