Vasi Peca Horgászbolt

NYÁRBÚCSÚZTATÓ horgász- és fõzõversenyre.
Szerzõ Biró István
2012. augusztus 23.
Utolsó frissítés 2012. augusztus 23.

Tisztelt Horgásztársak, Kedves Barátaink ismét eltelt egy év, mármint szeptember óta, így hát újra sort kell kerítenünk
a már hagyományos
&bdquo;NYÁRBÚCSÚZTATÓ&rdquo; horgász- és fõzõversenyre.
Rendezvényünk az elõzõ évekhez hasonlóan a CSÓNAKÁZÓ TAVON 2012. szeptember 08-án kerül megrendezésre.
Programok:
05.45 &ndash; 13.00 Nyílt, nevezéses, páros nyárbúcsúztató horgászverseny
A verseny lebonyolítására 2 fõs csapatok jelentkezését várjuk. A verseny 2 szektorban kerül megrendezésre, a csapat
tagjai külön szektorban fognak horgászni, idõjárástól függetlenül. A végeredmény a 2 szektor összesített helyezési számai
alapján lesz megállapítva. Azonos helyezési szám esetén a 2 fõ összesített fogási mennyisége dönt. Horgászni 1
bottal, 1 horoggal lehet, bármely horgászmódszerrel. Etetõrakéta, etetõhajó használata tilos.
Minden induló díjazásban részesül, valamint az elsõ 3 csapat kiemelt díjazást kap.
A verseny végén a csapatok részére ebédet a KSHE biztosítja.
- Jelentkezés, illetve a részletes horgász versenykiírás átvehetõ Kovács Bélánál személyesen, vagy további
tájékoztatás a 06/20/2813340-es telefonszámon kérhetõ.
- Nevezési díj: 7000 Ft/csapat
- Jelentkezési határidõ: 2012. 09. 05. Szerda
(Sorrendben 15 csapat jelentkezését tudjuk fogadni)
Tisztelt Horgásztársak, Kedves Barátaink ismét eltelt egy év, mármint szeptember óta, így hát újra sort kell
kerítenünk a már hagyományos
&bdquo;NYÁRBÚCSÚZTATÓ&rdquo; horgász- és fõzõversenyre.
Rendezvényünk az elõzõ évekhez hasonlóan a CSÓNAKÁZÓ TAVON 2012. szeptember 08-án kerül megrendezésre.
Programok:
05.45 &ndash; 13.00 Nyílt, nevezéses, páros nyárbúcsúztató horgászverseny
A verseny lebonyolítására 2 fõs csapatok jelentkezését várjuk. A verseny 2 szektorban kerül megrendezésre, a
csapat tagjai külön szektorban fognak horgászni, idõjárástól függetlenül. A végeredmény a 2 szektor összesített helyezési
számai alapján lesz megállapítva. Azonos helyezési szám esetén a 2 fõ összesített fogási mennyisége dönt.
Horgászni 1 bottal, 1 horoggal lehet, bármely horgászmódszerrel. Etetõrakéta, etetõhajó használata tilos.
Minden induló díjazásban részesül, valamint az elsõ 3 csapat kiemelt díjazást kap.
A verseny végén a csapatok részére ebédet a KSHE biztosítja.
- Jelentkezés, illetve a részletes horgász versenykiírás átvehetõ Kovács Bélánál személyesen, vagy további
tájékoztatás a 06/20/2813340-es telefonszámon kérhetõ.
- Nevezési díj: 7000 Ft/csapat
- Jelentkezési határidõ: 2012. 09. 05. Szerda
(Sorrendben 15 csapat jelentkezését tudjuk fogadni) A horgászverseny menetrendje:
05.45 - 06.00 Regisztráció, technikai értekezlet, sorsolás
06.00 &ndash; 06.55 Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés
06.55 &ndash; 07.00 Etetés
07.00 Verseny kezdete
12.00 Verseny vége
12.00. &ndash; 13.00 Mérlegelés, összesítés
9.00 &ndash; 13.00 Nyárbúcsúztató fõzõverseny.
Baráti társaságok, civil- és társadalmi szervezetek jelentkezését várjuk, fõzõtudományuk megmérettetése
céljából, egyben a KSHE VÁNDORDÍJÁÉRT való küzdelemhez.
A versenyen bográcsos ételekkel lehet indulni két kategóriában (pörköltek, levesek).
Az egyesület padokat, asztalokat, mûanyag edényeket (tányér, étkészlet), tûzifát, illetve csapatonként két kilogramm
kenyeret biztosít. A nyersanyagról, fõzõalkalmatosságokról egyéb járulékos anyagokról a versenyzõknek kell
gondoskodniuk.
http://www.vasipeca.hu
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Minden induló díjazásban részesül, valamint az elsõ 3 csapat kiemelt díjazást kap.
- Jelentkezés, illetve a részletes fõzõverseny kiírása átvehetõ Bálint Péternél személyesen, vagy további
tájékoztatás a 06/30/9861660-as telefonszámon kérhetõ.
- Nevezési díj: 3000 Ft értékben támogatói jegy formájában
- Jelentkezési határidõ: 2012. 09. 08. 09.00 óra
A fõzõverseny menetrendje:
09.00 - 09.30 Versenyzõk, vendégek fogadása, regisztráció a fõzõversenyre
09.30 &ndash; 12.30 Fõzõverseny
12.30 Elkészült ételek leadása zsûrizésre
13.00 Horgászverseny, fõzõverseny eredményhirdetése, közös ebéd
TOVÁBBI PROGRAMOK:
HALÁSZLÉ PARTI A CSÓNAKÁZÓ TÓ PARTJÁN 13.00 ÓRÁTÓL
A csónakázó tóra kilátogatókat korlátozott számban egy tál HALÁSZLÉVEL vendégeli meg a Kõszegi Sporthorgász
Egyesület támogatói jegy ellenében. A támogatói jegyekbõl befolyt összeget az egyesület alapszabályában
megfogalmazott célokra, illetve a csónakázó tó környezetének karbantartására fordítja.
Támogatói jegy korlátozott számban a helyszínen beszerezhetõ, értéke 500.- Ft.
ÍJÁSZ BEMUTATÓ, PAINT BALL BEMUTATÓ VALAMINT
TOVÁBBI SZABADTÉRI PROGRAMOK
Jelentkezés, nevezés részletei, részletes versenykiírás, átvehetõ Kelemen Péternél (06/30/9939157), Bálint
Péternél (06/30/9861660), Kovács Bélánál (06/20/2813340).
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