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24 ÓRÁS HORGÁSZVERSENY
KIÍRÁS
Az FRSZ Nyírbátori Határrendész Tagszervezete 2018. május 09-10.-én megrendezi
ötödik 24 órás horgászversenyét.
A verseny megrendezésére Nyírpazonyban, a „Pazonyi Horgásztanyán” kerül sor.
(http://www.pazonyihorgasztanya.hu )
A versenyre szeretettel várjuk a horgászni szerető FRSZ-tagokat az ország bármely pontjáról,
illetve családtagjaikat is (a versenyre nem csak az FRSZ tagsággal rendelkezők nevezhetnek)!
A csapatokat elkísérők részére lehetőség van meleg étel rendelésére is. A horgászhelyek
mögött lehetőség van sátrak felállítására, pihenők kialakítására.

A versenyre maximum 23 csapat nevezését fogadjuk el, ezért a nevezést
telefonon, a lent megadott számon előzetesen jelezni szükséges!
Általános nevezési szabályok:
-

A versenyre csak kétfős csapatok nevezését fogadjuk el!

A verseny tervezett rendje:
-

gyülekező, regisztráció:
május 09-én 05.00-től 05.15-ig
eligazítás és sorsolás:
05.15-től 05.45-ig
horgászhelyek elfoglalása, felkészülés:
05.45-től 06.00-ig
etetés és verseny kezdete a megadott jelre: 06.00
(etetni a verseny ideje alatt folyamatosan engedélyezett)
verseny időtartama:
május 09. 06.00-tól május 10. 06.00-ig
vacsora tervezett ideje:
május 09. 17.00-tól 19.00-ig
reggeli tervezett ideje
május 10. 06.00-06.45
mérlegelés:
május 09. 06.00-tól
eredményhirdetés:
május 10. 06.45-től

Nevezési díjak:
- FRSZ tagok részére
- nem tagok részére

3.500,- Ft,
5.000,- Ft.

A résztvevők számára meleg vacsorát és meleg reggelit biztosítunk! A versenyzők étkezési
költségét a nevezési díj tartalmazza.
Kísérők étkezési igényét kérjük a nevezési lapon jelezni, melynek költsége:
vacsora + reggeli 1.000 Ft/fő, melyet a nevezési díjjal egyidejűleg kell befizetni.

Általános versenyszabályok:
-

-

-

A benevezett csapatok május 09. 06.00-20.00 között maximum négy darab
horgászbottal, május 09. 20.00 – május 10. 06.00 között maximum kettő darab
horgászbottal (bármilyen módszerrel), botonként 1 darab horoggal
horgászhatnak! A módszereket a verseny ideje alatt változtathatják. Pergetés
Tilos!
Horgászni, etetni csak a partról, a megadott időpont után lehet! Etetőhajó
használata tilos!
A kifogott halat a csapatok kötelesek azonnal jelezni, és a mérlegelés után
visszahelyezni a vízbe.
Pontymatracot és nagy méretű szákot kell használni.
A kifogott halakból a horgot kíméletesen, a lehető legkisebb sérülést okozva kell
eltávolítani.
A horgászbotokhoz a verseny ideje alatt csak a benevezett 2 fő nyúlhat, külső
segítséget nem vehet igénybe. Segítséget a horgászhelyek kényelmesebbé tétele,
illetve az etetőanyag elkészítéséhez lehet igénybe venni.
A csapatok kötelesek a részükre kijelölt horgászhelyet éjszakára megvilágítani, a
kisorsolt helyet horgászat céljából nem cserélhetik, illetve nem hagyhatják el.
A verseny befejezése után köteles mindenki a saját horgászhelyén
összetakarítani, azt csak szemétmentesen hagyhatja el!
A szabályok megszegőit a rendezőség kizárhatja a versenyből!

Az értékelés szabályai:
-

A versenyen a csapatok fogása kerül mérlegelésre.
A kifogott halmennyiség súlya alapján kerül pontozásra a csapat.

A verseny díjazása:
-

csapatverseny:
o I. oklevél, tárgyjutalom
o II-III. oklevél

A versenyre 2018. április 25-ig lehet jelentkezni.
A versenykiírás és a jelentkezési lap letölthető az FRSZ honlapjáról ( www.frsz.hu).
Jelentkezni a nevezési lap megküldésével lehet, melyhez mellékelni kell a nevezési díj
befizetését igazoló bizonylat másolatát. A helyszínen nevezést nem fogadunk el!
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Versenybizottság:
-

megszervezi a versenyhez szükséges mérések és adminisztráció szakszerűségét,
sportszerűségét;
írásban benyújtott óvást elbírálja;
dönt csapat kizárásáról.

Rendezők elérhetősége:
4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4.
Tel.:36/42/524-600/71-23 Fax: 36/42/524-600/71-25
BM Tel.: 32/71-33 Fax: 32/71-25, Mobil: 06/20/5296452
e-mail: molnarzso@szabolcs.police.hu, mzsozso79@gmail.com

A nevezési díjakat az alábbi számlára kell befizetni:
OTP Bank Nyrt. FRSZ Nyírbátori Határrendész Tagszervezet 11784009-20205355-00000000
Közleményben fel kell tüntetni: a csapat nevét, illetve „24 órás horgászverseny – 2018.”
szöveget!
Házipénztárba történő befizetés nem lehetséges!
Minden nevezőnek sikeres halfogást, kísérőiknek kellemes pihenést és szórakozást kívánunk!

Nyírbátor, 2018. március 20.

Molnár Zsolt
FRSZ Nyírbátori Határrendész Tagszervezet
titkára

