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VERSENYFELHÍVÁS

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség 2017 évben megrendezi a
CZIGÁNY ISTVÁN GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI E G Y É N I B A J N O K S Á G O T
Verseny helye: Győr, Nádorváros SHE kezelésében levő Merkúr-tó
Verseny ideje: 2017. szeptember 30.
Nevezés:
A verseny két kategóriában kerül megrendezésre:
I. kategória 2016. 12. 31-ig nem töltötte be a 14. életévét.
II. kategória 2016. 12. 31-ig nem töltötte be a 18. életévét.
A megyei bajnokságra nevezési díj nincs. A versenypálya kialakítása miatt nevezést 2017.szeptember
15-ig fogadunk el név és egyesület megjelölésével a megyei Szövetség irodájában személyesen,
email-ben, vagy telefonon.
Regisztráció: A Nádorvárosi SHE irodájában, érvényes állami horgászjeggyel a fenti napon 6.30
óráig.
Sorsolás: a helyszínen 6.45-kor a nevezés sorrendjében.
Helyek elfoglalása: 7.15-kor
Verseny időtartama: 9-12 óráig
Horgászat módja:Az egyéni bajnokságon a versenyzők az Országos Versenyszabályzatban foglaltak
szerint horgászhatnak. A szerelésnek úszósnak kell lenni, ezen csak egy horog lehet.
A versenyzők mögött korlátlan számú felszerelt bot lehet, de csak egy bottal horgászhatnak. A
fordulóban 17 liter etetőanyag és 2.5 liter élő csali, melyből 0.5 liter lehet etető szúnyoglárva + 1/8os mérőedény tűzőszúnyog. A halakat a verseny végéig élve kell tartani, megfelelő méretű keretes
tartószákban. A mérlegelésig a versenyzők nem hagyhatják el a rajthelyüket, csak kivételes esetben a
rendezőség valamely tagja engedélyével. A csalik limitálása a felkészülési idő kezdete után 40
perccel kezdődik.
Értékelés: A verseny eredményébe minden a helyszínen fogott hal beleszámít. Minden gramm hal
pontot ér.
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Díjazás: kategóriánként az 1-3 helyezettek serleget és oklevelet kapnak.
A két kategória győztesét /igény esetén/ a Megyei Szövetség benevezi a 2018-as Országos Egyéni
Bajnokságra és fizeti annak nevezési díját.
Kifogásolás: a verseny végét követő 30 percig.
Balesetek: A verseny rendezősége a verseny alatt előforduló balesetekért semminemű felelősséget
nem vállal.

Győr, 2017-03-23.
Versenybizottság

