
Ügyiratszám: HAJDÚ.BIHAR MEGYEI HORGÁSZ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

4024 Debrecen, Blaháné u. 4. TelefonIFa.x.: (52) 456-714

Címzett.
Elõadó:

I>ebrecen, ..
2011. 07. 14.

S~övetségünk" inte' zöb" , Kedves Horgásztársak'Izottsaga "

2011. szeptember 10. (szombat) re!!:!!:eI8 órátóI-
ll-én (vasárnap) déli 12 órái!!:

a Látóképi tározón ismételten megrendezi harcsafogó versenyét.

NeveznI a nevezé si díj betizetésével
- a Rekord Horgászboltban
- a Csali Butikban
- a Horgászok Házában

-- --"'!'r -'" -~ -a--XopJish Horgász1x>llban
- a TA TI Horgászboltban

.. - az Állateledel- és horgászboltban

- a Dream Fish Horgászboltban

valamint Borsod- és Szabolcs megyei nevezõk a Hajdú-Bihar megyei Horgász Szervezetek
Szövetségénél (4024 Debrecen, Blaháné u. 4. szám alatt, illetve a 06-52/ 456-714-es
telefon illetve faxszámon, a nevezési díj átutalását igazoló csekk, postautalvány, banki
kivonat, stb. bemutatásával egyidejûleg nevezhetnek.

A Hajdú-Bihar megyei Horgász Szövetség számlaszáma: OTP 11738008-20014483
Tájékoztatást az alábbi telefonszámon lehet kémi: 06-30/442-9580

A versennyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

I. Tudnivalók:
1.1 A versenyben a 2011. évre érvényes államijeggyel rendelkezõ horgászok

vehetnek részt.

1...

(Debrecen, Darabos u. 8.)
(Debrecen, Tócóskert tér 1.)
(Debrecen, Bartók Béla út 17.)
(Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.)
(Debrecen, Skalnitzky u. 30.) ~

(Debrecen, Ibolya u. 18.)
(Debrecen, Böszörményi út 68. F/16.)



6./ A verseny értékelésénél méretkorlátozás nélkül minden kifogott harcsa (törpeharcsa
kivételével) beszámít, amely a verseny ideje alatt a csónakba beemélésre került.

használata7.1

8.1

Halradar

A horgászok a másik
nem zavarhatják!

Díjazásra kerül: .
a legnagyobb halat zsákmányoló horgász
a súlymennyiségben legtöbb halat fogó három csapat

9.1
-
-

10./ A nevezési díj magában foglalja a szombati vacsora és a vasárnapi ebéd árát is. Italról
a versenyzõk maguk, illetve a szervezõk büfé által gondoskodnak.

11./ A csónakok használatával kapcsolatban felhívjuk a résztvevõk figyelmét a vízi
KRESZ szabályainak betartására.

II. A verseny programia

Nevezések regisztrálása, rajthelyek sorsolása szombaton 7.00 óráig.

Eligazítás 7.00 órától.

Rajthelyek elfoglalása, felkészülés a horgászatra.

A verseny kezdete - egy hosszú kürtszóra - 8 órakor.

A verseny befejezése -egy hosszú kürtszóra- szeptember ll-én (vasárnap)

Mérlegelés: a szörfósök által használt partszakaszon.

Értékelés, díjátadás.

~:::~c1 ,
ügyvezetõ elnök

2- -

tilos, kuttyogatás, pergetés megengedett.

csónakot csak úgy közelíthetik meg, hogy az abból horgászókat

12 órakor.

~///
Durkó fstván
versenyfelelõs


