MIKE LÁSZLÓ EMLÉK HORGÁSZVERSENY
csak az Érd és Környéke Horgászegyesület tagjainak,
melyre szeretettel várunk minden sporttársat
Tárnoki horgásztó - 2014. június 01. (vasárnap) 7 órától 12 óráig
Nevezni az egyesület irodájában lehet minden hétfőn és szerdán a hivatalos
nyitva tartási időben.
Ünnepélyes megnyitás: 6.15-kor, majd a helyek sorsolása.
Fontos információk: a horgászhelyek választása, sorsolása az eligazítás
után történik. A mozgásukban korlátozottaknak és egy segítőjüknek, valamint a 70 év feletti horgásztársainak a húzás megkezdéséig (6.15) biztosítjuk a helyválasztás lehetőségét.
Helyszíni nevezést csak szabad versenyhelyek esetén fogadunk el. Ők
az irodai nevezők után, érkezési sorrendben húzhatnak 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:
(napijeggyel és ebéddel,
reggeli célzóvízzel,
déli üdítővel, v. sörrel)

Felnőtt:

5.000 Ft

Ifi:
Gyerek:

3.500 Ft
500 Ft

Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben a nevezési díj teljes napijegyet tartalmaz, és befizetője elfogadja a tóra vonatkozó lehetőségeket
és kötelezettségeket is. melyeket a http://tarnokvolgye.fw.hu/ honlapon
lehet elolvasni.
Legfontosabbak helyi szabályok:
- Az etetőanyag maximális mennyisége: 3kg,
- A compó, 55cm vagy 5 kg feletti ponty, a 70cm feletti amur, 30 feletti
dévér védett halnak számít nálunk, elvitele, szákban tartása tilos!
- Pergetés tilos!
- Parkolni csak a kijelölt parkolóban engedélyezett!
- Tópart, növényzet és eszközök (padok) rongálása tilos!
- A halakkal megfelelően, kíméletes módon kell bánni!

A nevezési díj magában foglalja az egész napos horgászati lehetőség
mellett az ebédet, üdítőt, sört.
Vendég ebéd: 1.500 Ft.
Kérjük, hogy az ebédhez lehetőleg tányért hozzanak!
Fenti kategóriákban értékes horgászajándékok!!
Szabályok: országos és a helyi horgászrend alapján (felnőtt 2 bot, ifi 1 bot,
gyerek 1 úszós felszerelés). A magasabb nevezési díj megfizetése esetén
lehetőség van egyel magasabb kategóriában indulni. Pl.: gyermek, ha
fenekezni akar, akkor ifiben kell indulnia!
Mérlegelés:
Nemes hal esetén a kifogást követően azonnal, majd visszaengedés, vagy
elviteli szándék esetén szákba helyezés történik. Szákból halat cserélgetni
TILOS!
Kistestű ( keszeg, kárász ) halakat a verseny befejeztével egy tételben mérünk. Ha nem akarják elvinni, akkor jelezzék óránként, hogy a kifogott
mennyiséget mérlegeljük, majd ezt követően vissza kell azokat engedni
( Keretes haltartó használatát kötelező, hogy a halak hosszú időt sérülésmentesen kibírnak. Csak az élve tartott halak számítanak a versenybe.)
HAL TOVÁBBADÁSA AZ ODAADÓ ÉS AZ ELFOGADÓ VERSENYBŐL TŐRTÉNŐ AZONNALI KIZÁRÁSÁT EREDMÉNYEZI
(Továbbá a helyi szabályok szerinti szankciót is maga után vonja)!
Értékelés: Mérlegelés a horgászat helyszínén, a versenyt követően azonnal
történik. A sorrend a kifogott halak össztömege alapján alakul ki. Azonos
tömeg esetén a több kifogott darab, illetve újbóli egyezősége esetén a legnagyobb hal nagysága dönt.
Az eredményhirdetés a központi sátornál lesz, melyet követően mindenkit
szeretettel várunk az ebédre.
Rendezvényfelelős: Solti Gábor elnök 06-209-830-517
Kérjük, csak akkor jelentkezzen, ha a leírt szabályokat elfogadja!
Várjuk horgásztársainkat, családtagjaikat és barátaikat.

