X. Sipos László Emlékverseny
A Kádártai Sporthorgász Egyesület Veszprém-Kádártán
található bányataván 2019. április 14-én rendezi meg
hagyományos egyfordulós páros horgászversenyét.

PROGRAM
06.30 – 06.50
06.50 – 07.15
07.15 – 07.55
07.55
08.00 – 13.00
13.00 – 14.15
14.15

regisztráció
köszöntő, sorsolás
horgászhely elfoglalása, felkészülés a versenyre
az etetés megkezdése (szirénahang jelzi)
verseny (előtte 5 perccel szirénahang figyelmeztet a verseny végére)
mérlegelés, közben ebéd
Sipos László emléktábla koszorúzása, ünnepélyes eredményhirdetés

Versenyszabályok: Horgászni személyenként egy bottal és egy horoggal, úszós vagy fenekezős készséggel lehet.
Bármilyen természetes csali használata engedélyezett és a felhasznált etetőanyag mennyisége nem korlátozott. A
verseny eredményébe a végső hangjelzésig megmerített minden halfaj beleszámít.
Értékelés: A nevezők számától függően több szektor kerül kijelölésre. Mérlegelés után az egyes szektorokban
helyezési pontszámot kapnak a párosok, majd az összes csapatot sorrendbe állítva, a pontszám és a mért összsúly
alapján történik a végső helyezés megállapítása. Pontszám és súlyazonosság esetén az a páros nyer, amelyik nagyobb
egyedsúlyú halat fogott.
Egyéb tudnivalók: A halakat mérlegelésig merevített, nem fém anyagú haltartó szákban kell életben tartani (az
apróhalat külön szákban!). Az elpusztult halat nem mérlegeljük!
Pontymatrac, fertőtlenítő, megfelelő méretű merítő szák használata kötelező! A kifogott halat más stégen
versenyző páros részére átadni tilos! A verseny időtartamára gépkocsival a horgászhelyhez be lehet állni. Aki a
versenykiírás szabályait vagy a helyi horgászrendet megszegi, a versenyből kizárja magát.
A versenyt legalább 10 páros jelentkezése esetén tartjuk meg!
Nevezési díj: Személyenként 4000 Ft, mely egyszeri étkezést is tartalmaz. További ebédet 1500 Ft/fő összegért
tudunk biztosítani, melyet a nevezéskor kell igényelni és befizetni.
Nevezés: Március 1-jétől nyitvatartási időben a tónál található halőrházban lehet a versenyre jelentkezni a nevezési
díj egyidejű befizetésével. Állami horgászjegy megléte kötelező!
Távolabbról érkezők a 30/8948-432-es telefonszámon vagy a kadartaibanyato@gmail.com e-mail címen is
nevezhetnek. Maximum 40 csapatot tudunk fogadni, ezért mindenki időben jelezze részvételi szándékát!

Nevezési határidő: 2019. április 8-án 18 óráig!
Díjazás: Az 1-3 helyezett páros tagjai és a legnagyobb halat kifogó versenyző díjazásban részesül.
Támogatók:

A verseny rossz idő esetén is megrendezésre kerül! Az esetleges változtatás jogát a szervezők fenntartják!
Minden versenyzőnek eredményes és sportszerű versenyt, kellemes kikapcsolódást kíván:
az Egyesület elnöksége

