2011.02.21. Jász-Nagykun-Szolnok

III. ORSZÁGOS SZVMSZK HORGÁSZVERSENY
VERSENYKIÍRÁS
Rendező: SZVMSZK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete
A rendezvény helyszíne: Szolnok Tiszaligeti Csónakázó-horgásztó
A rendezvény időpontja: 2011. május. 21. (szombat) 0800 -1200 -ig
Program:
 06:00-07:00 - Érkezés, regisztráció, sorsolás
 07:00-08:00 - Helyek elfoglalása, felkészülés:
 08:00-12:00 - Horgászverseny
 12:00-13:00 - Mérlegelés
 13:00-tól - Eredményhirdetés
 14:00-tól - Ebéd
Csapat versenyfeltételek:
 Területi szervezetenként 3 fős csapat indulhat
 Egy versenyző egy bottal, botonként-1 horoggal horgászhat (úszós, fenekező,
spiccbot)
 A verseny folyamán rakósbot használata TILOS, továbbá TILOS villantózni vagy más
néven pergetni!
 A verseny amatőr jellegére való tekintettel igazolt versenyzők nem indulhatnak!
 Haltartó, versenyszák, merítőszák, használata kötelező!
 Nevezési díj: 2500 Ft/fő
 A kifogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni a tóba!
 Értékelés csapatonként a kifogott hal súlya alapján történik. Az első három helyezett
csapatonként oklevelet és tárgyjutalmat kap. Külön díjazzuk a legnagyobb és a
legtöbb halat fogó versenyzőt.
 A versenyen 3kg etetőanyagot lehet használni, illetve szemes anyag és élő csali
használata korlátlan.
Egyéni versenyfeltételek:
 Területi szervezetenként egy fő indulhat (a horgásztó adottságai miatt)
 Egy versenyző egy bottal, botonként-1 horoggal horgászhat (úszós, fenekező,
spiccbot)
 A verseny folyamán rakósbot használata TILOS, továbbá TILOS villantózni vagy más
néven pergetni!
 A verseny amatőr jellegére való tekintettel igazolt versenyzők nem indulhatnak!
 Haltartó, versenyszák, merítőszák, használata kötelező!
 Nevezési díj: 2500 Ft/fő
 A kifogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni a tóba!
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Értékelés egyénileg a kifogott hal súlya alapján történik. Az első három helyezett
egyénileg oklevelet és tárgyjutalmat kap. Külön díjazzuk a legnagyobb és a legtöbb
halat fogó versenyzőt.
A versenyen 3kg etetőanyagot lehet használni, illetve szemes anyag és élő csali
használata korlátlan.

A nevezési díj, az étkezés és szállás költségeinek fizetése a helyszínen számla
ellenében készpénzben történik.
A horgászhelyek kiosztása regisztrációt követően sorsolással történik.
A beérkezett igény esetén, a verseny előtti napon 2011.május 20-án, szállást, ebédet,
vacsorát és a következő napra május 21-én, hideg reggelit és ebédet biztosítunk.(A
szállás helyéről térképet küldünk)
Május 20-án a helyszín megtekintését és próbahorgászatát biztosítjuk a verseny
területén, 1000Ft/fő (minden kifogott halat azonnal vissza kell helyezni a tóba)

Díjazás:
 A díjakat az SZVMSZK Országos Szervezete biztosítja.
 Részvételi szándékáról 2011. április 15-ig az SZVMSZK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szervezet titkárságára kérünk visszaigazolást: a szolnok@szvmszk.hu e-mail címre.
 Versenytől független érdeklődő részvételi szándékát és szállásigényét 2011. április
15-ig jelezze. (korlátozott számban)

