Vasi Peca Horgászbolt

"Savaria Majális" 2016.április 24-én vasárnap az Újperinti I-es horgásztavon
Szerzõ Biró István
2016. április 13.
Utolsó frissítés 2016. április 21.

Tisztelt Horgászok! A Vas megyei Savaria Sporthorgász Egyesület szeretettel meghívja a horgászokat 2016.április 24én vasárnap az Újperinti I-es horgásztón megrendezésre kerülõ "Savaria Majális" elnevezésû horgászversenyre.
Tisztelt Horgászok! A Vas megyei Savaria Sporthorgász Egyesület szeretettel meghívja a horgászokat 2016.április 24én vasárnap az Újperinti I-es horgásztón megrendezésre kerülõ "Savaria Majális" elnevezésû horgászversenyre.
Helyszín: Szombathely Újperinti I tó

Verseny idõtartama 5 óra (8:00-13:00)
Gyülekezés, 6:30-7:00
Sorsolás 7:00
Helyek elfoglalása 7:30
Nevezési díj nincs
Nevezési határidõ: 2016.április 24.07:00
Az elsõ három helyezett értékes jutalomba és kupába részesül.

Versenyszabályzat:
- A versenyzõ 1 darab bottal és 1 darab 1 ágú horoggal horgászhat. Tartalékként bármennyi felszerelés
rendelkezésre állhat.
- Csalit felkínálni bármilyen módon lehet.
- Mindenféle csali megengedett. (Pellet, Gyurma, Bojli, Csonti, Szúnyog, kukorica, stb)
- Etetõanyag és szemes anyag használható maximális mennyisége korlátlan.
- Etetni kizárólag kézzel, csúzlival, PVA segédeszközök alkalmazásával és etetõkosárral lehet. Nem használható
parittya, etetõrakéta, dobócsõ, etetõhajó, csónak.
- A verseny eredményébe minden halfaj beszámításra kerül. A kívülrõl akasztott hal a végeredménybe beleszámít, de
ha valaki szándékosan ilyen fogási módra törekszik, a versenybõl kizárásra kerül! A verseny részletes programja:
- 6:30 &ndash; 7:00 Regisztráció.
- 7:00 Sorsolás, verseny szabályzat ismertetése.
- 7:15 Helyek elfoglalása,
- 7:30 &ndash; 7:50 Felkészülés
- 7:50 &ndash; 8:00 Etetés
- 8:00 &ndash; 13:00 Verseny
- 13:00 &ndash; 13:30 Mérlegelés
- 14:00 Eredményhirdetés.
- 14:30 Ebéd és szabad foglalkozás
Minden versenyzõnek eredményes horgászatot kívánunk. Az idõjárás függvényében kérünk mindenkit, rétegesen
öltözködjön (szélsõségek várhatók).
Remélhetõleg mindenkinek egy kellemes horgászatban lesz része. A Savaria horgászegyesület ezen felül megköszöni
tagjainak,
hogy adójuk 1 %-ával támogatták az egyesületet.
Ennek eredményeképpen. A Vas Megyei Savaria Sporthorgász Egyesület
400 kg III. nyaras pontyot telepít az Új-perinti I. tóba 2016. április 22 -én /pénteken/. A telepítés miatt általános
horgászati tilalom lesz a tavon 2016. április 22. 10.00 órától - 2016. április 24. /vasárnap/ délután 14.00 óráig.

http://www.vasipeca.hu
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