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VASI VIZEKEN IFJÚSÁGI 
HORGÁSZVETÉLKED Ő CSAPATAI 
RÉSZÉRE 

  Ikt.szám:  4/12/2010. 
 
  Ügyintéző: Puskás Norbert    
  Mobil:   06/70-33-99-707   
  E-mail: puskas.norbert@vasivizeken.hu 

 

 
 
TÁRGY:  II. FODULÓ FELADATAI 
 
 

Kedves Ifjú Horgásztársak! 

 

Levelünk mellékleteként megküldjük Nektek a Vasi Vizeken Ifjúsági Horgászvetélkedő 

második - elméleti levelező - fordulójának feladatait. A feladatok megoldásánál továbbra 

minden esetben törekedjetek saját gondolataitok, véleményetek megfogalmazására, 

mellőzzétek a hozzáadott tudás nélküli másolást. Felhívjuk figyelmeteket, hogy az interneten 

található információk általában nem tekinthetőek hiteles forrásnak, ezért mindig 

szakkönyvekben, szakfolyóiratokban is kutakodjatok.  

 

A feladatmegoldások benyújtási határideje: 2010. április 16. (A benyújtásnak az időpontja 

a feladatot tartalmazó boríték, csomagpostán történő feladásának időpontja. A benyújtási 

határidőt követően a feladatokat érdemi vizsgálat nélkül nulla pontra értékeljük.) A feladatok 

megoldását a Szövetség fenti címére kérnénk elküldeni.  

A borítékon minden esetben az iskolátok neve mellett tüntessétek fel a csapat nevét, a 

megadott módon.  

„Vasi Vizek Ifjúsági Vetélkedő_csapatnév” 

 

A feladatok leírása alatt található a feladatokra adható maximális pontszám.  A beadványok 

értékelésénél elsődlegesen szempont a tartalom, de minden esetben az alábbi formai 

követelményeknek is meg kell felelni: 

- a levél, vagy csomag határidőn belüli postára adása 

- a beadott feladatmegoldások dokumentációja tartalmazza minden esetben a csapat 

számára küldött feladatkiírást 
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- a beadvány elkészítése történhet kézi, illetve gépi szerkesztéssel, de minden esetben 

jól olvasható legyen. 

- az egyes feladatrészek kidolgozásánál legyen feltüntetve, mely csapattagok vettek 

részt a megoldásban.  Különösen a  rajz feladat megoldásánál kérjük a készítőjének 

nevét, életkorát, iskolai osztályát felírni. 

 

A csomagok felbontása és értékelése a leadási határidőt követő 15. napon belül történik.  

 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a vetélkedő I. és II.  fordulójában elért pontszámok alapján 

kapott helyezési számok kerülnek összeadásra és így történik a vetélkedő levelező forduló 

végeredményének összeállításra. (Nem az egyes fordulok pontszámait adjuk össze!!!) 

 

A vetélkedő helyszíni fordulójának tervezett helyszíne és időpontja: 

2010. május. 14 (péntek) - Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központ 

 

A helyszíni vetélkedőre előre láthatólag a levelező forduló első tíz helyezett csapata kap 

meghívást.  

 

A feladatok megoldásához sok sikert kívánunk, és a vetélkedő során felmerülő kérdéseitekkel 

kapcsolatban örömmel állunk a rendelkezésetekre a fenti elérhetőségeken.  

 

Vaskeresztes, 2010. március 22. 

 

Üdvözlettel: 

 

 
 
   Puskás Norbert 
               ifjúsági felelős 
 
 
Mellékletek: 

- II. Feladatlap 
 

 
 


