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III. TOLNA MEGYEI TÛZOLTÓ HORGÁSZVERSENY KIÍRÁS

A verseny dátuma és ideje: 2019. 05. 24-25.
A verseny helyszíne: Dombóvár, Tüskei horgásztó
(GPS: 46O 23* 58* , 18O 08* 04*)
Nevezési határidõ: 2019. 05. 10. 12:00 óra
Nevezés: sandor.david@katved.gov.hu címen lehetséges név és szervezeti
egység megadásával.
A versenyre 25 csapat nevezhet.
Egy csapat 2 fõ.
A csapatok nevezése csak a nevezési díj megtérítését követõen válik
érvényessé, melyet a szervezõ részére el kell juttatni.
Nevezési díj: 10000 Ft/csapat.
A nevezési díj tartalmazza a 24-i szendvics vacsorát és a 25-i ebéd díját.
(A kísérõknek 1000 Ft/fõ áron tudunk ebédet és hozzá egy italt biztosítani.
Igényeket a jelentkezésekkel egy idõben kérjük jelezni.)
Idõbeosztás:
05.24.

09:00-ig

Megérkezés a helyszínre, regisztrálás

09:00 - 09:30-ig

Megnyitó, eligazítás, sorsolás

09:30 - 10:00-ig

05.25

Horgászhelyek elfoglalása

10:00

Horgászverseny kezdete (sziréna szó)

10:00

Horgászverseny vége (sziréna szó)

10:00 - 11:00

Mérlegelés

11:00

Eredményhirdetés, majd ebéd

Díjazás:
Az csapat 1-5. helyezett értékes tárgynyeremény
Legnagyobb hal díj
Általános versenyszabályok:
A nevezettek horgászhelyeit helyszíni sorsolás dönti el.
A versenyen csapatonként 3 bottal, úszós, vagy fenekezõ készséggel, botonként
egy darab egyágú horoggal lehet részt venni.
Rakós bot használata nem engedélyezett
Etetõanyagot tetszés szerint lehet használni
A versenyen csak békés hal horgászata engedélyezett
Az értékelésbe minden hal beleszámít, mérettõl függetlenül
Merítõháló használata kötelezõ
A verseny sziréna szóval indul és zárul, amit a szervezõk szólaltatnak meg
További pontosítás megnyitót követõen a helyszínen történik
A verseny befejezése után mindenki köteles a saját horgászhelyén összetakarítani
A verseny ideje alatt a tó mentén sátrazás lehetséges.
A versennyel kapcsolatban felmerülõ kérdésekre a +36-30/298-5223 mobilszámon
lehet érdeklõdni.
A résztvevõknek jó szórakozást és kellemes idõtöltést kívánunk!

Dombóvár, 2019. április 08.

Dávid Sándor tû. alezredes

szervezõ

