GREENFISH SE
Természetvédı Amatırhorgászok Közösségfejlesztı és Kulturális Szabadidısport Egyesülete
6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
Tel: 62-547-590, Fax: 62/547-591, Mail: magyaricsaba@t-online.hu, web: www.greenfish.hu

Tisztelt Tagjaink, Sporttársak, Barátaim!
A régi hagyományokhoz híven idén is megrendezzük a szokásos tavaszi horgászversenyt és családi
horgásznapot a Tisza Konzervatív Kör Egyesülettel karöltve.
Helye:
Ideje:

Szeged, Müller Horgásztó, www.mullerhorgaszto.atw.hu
2009. május 30. (szombat)

A verseny célja: Apa-Gyerek-Család játékos horgászverseny, a szabadidı hasznos és kellemes
eltöltése.
A verseny mottója: „A játéknál nincsen komolyabb dolog!”
Megközelítés: Szegedrıl a 47 útról letérve, vagy a Baktói Kiskertek felıl, esetlegesen Baktón át. A
tó honlapján pontos térkép található. Aki nem talál oda, az nem való horgásznak.
Utazás: Egyénileg vagy csoportosan, célszerő személygépkocsival, de biciklis kirándulásnak is
megoldható.
A horgásztanya felszereltsége: Fedett étkezı és fızıhelyek, füves szabadidıs terep, WC, büfé.
Fogható halak, horgászat: Elsısorban kárász, ponty és keszeg, de más halak is vannak. A víz nem
túl nagy, úszózni célszerő. Horgászengedély nem szükséges. Etetési szokásokról nincs adat.
Figyelem! Nem kell a kézségeket (horgászfelszerelés) túlbiztosítani, de senkit ne érjen
meglepetés, ha a gyermeke a „kis nyelessel” akaszt egy bálnát.
Program:
8.00-8.30:
8.30-8.55:
9.00-12.00:
12.00-13.00:
12.30-20.00:
20.00 után:

megérkezés, ijedtség csillapítás
helyek kisorsolása, felkészülés
horgászverseny
mérlegelés,
ebéd, eredményhirdetés, díjkiosztás, beszélgetés, ismerkedés, szabadtéri
játékok, további horgászat,
Összepakolás, búcsúzkodás, eltávozás, vacsora (otthon), elalvás

Részt vevık: A horgásznapra várjuk az egyesület és barátaik teljes családját. A versenybe családok
nevezhetnek be, de csak maximum két bottal horgászhat egy csapat. Célszerően apa-gyerek
indulókat várunk, de anya és a testvér is besegíthet a versenybe, vagy indulhat külön
csapatként.
Egy csapat lehet egy fı is két bottal, ha nincs más itt a családból (ez a kiskapu).
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Részvételi díj, költségek:
- A horgászparadicsom belépési díját mindenki maga fizeti. A díj az egész napos horgászási
lehetıséget biztosítja. A díjak a tó honlapján találhatóak, a felnıtt horgászoknak a 700.- Ftos napijegy kell.
- A horgászverseny részvételi díja:
Csapatonként: 4000.- Ft
A részvételi díj tartalmazza a verseny megrendezésének és díjazásának költségeit és két fı
részére az ebédet. A részvételi díjat elıre kell fizetni az ebédrendelés és a díjak beszerzése
miatt (Magyari Csaba nem bank!). A részvételi díjat be lehet fizetni/átutalni Magyari
Csabánál vagy Bartha Lászlónál.
A két fın felüli további csapattagok, résztvevık és kísérık ebédjét is meg kell rendelni
elıre. Az ebéd díja 800 Ft/fı.
- Italról mindenki maga gondoskodik, amelyet a helyi büfében illik megvásárolni.
Étkezés: Pörkölt körettel, savanyúsággal, kenyérrel. A gyerekeknek hozzatok szendvicseket, ha
esetleg késne az ebéd akkor se éhezzenek. Üdcsit, sütiket és egyéb finomságokat is
hozhattok, a közös nagy asztalra (a másé mindig jobban esik).
Feltétlenül hozz magaddal:
Meleg ruhákat, esıkabátot.
Csalikat és horgászfelszerelést
Játszóeszközöket (labdát, tollast, stb.)
Ne hozz magaddal:
Magnót, vagy bármilyen zavaró hangot adó szerkezetet, kutyát.
Kérdéseiddel fordulhatsz: Magyari Csabához (209-710-810).

Jelentkezés és részvételi díj befizetés: 2009. május 5-ig!!
Szeged, 2009. április 20.
Magyari Csaba sk.
Elnök – örökös fıhorgász - horgászfenomén
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GREENFISH SE
Természetvédı Amatırhorgászok Közösségfejlesztı és Kulturális Szabadidısport Egyesülete
6720 Szeged, Széchenyi tér 9. Tel: 20-9-710-810, Mail: magyaricsaba@t-online.hu, web: www.greenfish.hu

VERSENYKIÍRÁS
2009. ÉVI TAVASZI HORGÁSZVERSENY
A verseny mottója: „A játéknál nincsen komolyabb dolog!”
A verseny ideje:
A verseny egyfordulós
Helye:
Nevezési díj:
Nevezık:
Díjazás:

2009. május 30. (szombat) 9-12 óráig

Szeged, Müller Horgásztó
4000.- Ft/csapat A részvételi díj tartalmazza a verseny
megrendezésének és díjazásának költségeit és két fı részére az ebédet
Családi csapatok maximum két horgászbottal, de egyénileg is
lehet nevezni család hiányában.
I. – II. – III. helyezettnek, valamint a legnagyobb halat fogónak és a legtöbb
darabszámú halat fogónak

Egyéb feltételek:
- A verseny pontos helyét a helyszínen határozzuk meg (melyik tórész).
- A horgászhelyek várhatóan ki lesznek tőzve, azokat a helyszínen sorsoljuk ki.
- Egy csapatban csak családtagok lehetnek, nem családtagok külön csapatban indulhatnak, ami
lehet egy fıs is. A családok egymást segíthetik, de egy csapatban max két bottal lehet horgászni.
- Italról mindenki maga gondoskodik.
- Gyülekezés, helysorsolás, helyi feltételek ismertetése a verseny napján 8.00-8.30 között.
- Etetés 8.50-tıl lehetséges.
- A versenyhez való csatlakozás bármikor lehetséges.
- A versenyzık egymást nem piszkálhatják.
- Az nyer, aki a legtöbb pontot győjti.
- 1 gramm kifogott hal 1 pont (feltéve, ha lesz mérleg)
- Nem számít halnak: a törpeharcsa, a naphal, a küsz, a durbincs, a 10 cm alatti sügér és minden
méreten aluli nemes-hal.
- A versenybe nem számít bele a csalihálóval, halkiemelıvel vagy szákkal fogott hal!
- Aki más versenyzı kézségébe tartósan (1 percen túl) saját kézségével beakad, 300 pont levonást
kap. Nem számít beakadásnak a hal fárasztása közbeni beakadás.
- Csaliról és eszközökrıl mindenki saját maga gondoskodik.
- A kifogott halakat meg lehet vásárolni és el lehet vinni, de ott is lehet hagyni. A sérült halat
mindenképpen ki kell fizetni.
- Esınap nincs (a kupákat kiosztjuk).
- A verseny alatt a kifogott halat hangos „halat fogtam” kiáltással kell jelezni.
- A hal kifogásának módszerét (csali, készség, mélység, stb.) titkolni tilos, azt más versenyzı
kérésére szóban közölni kell.
- Megakasztott hal fárasztásához a versenytársaknak kérésre kötelezı helyet biztosítani!
- Vitás kérdésekben (és esetleges kizárásban) elsısorban Engi Gábor és Magyari Csaba dönt.
Amennyiben ık sem értenek egyet, vagy érintettek a vitában, akkor a nem érintett versenyzık
döntenek egyszerő többséggel. Szavazategyenlıség esetén pénzfeldobással kell dönteni.
- Délután mérlegelés (ha hoz valaki mérleget) és díjkiosztás.
- Szponzorokat szívesen fogadunk!
Magyari Csaba -szervezı
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