
 

 
 

 

IV. Pinka-völgyi Halas Nap  

2017. augusztus 19. 
Halételkészítő versenykiírás 

 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége sok szeretettel várja 

a - magyar halakból készülő - halétel /halászlé, sült hal…stb./ készítő 

versenyre csapatok, baráti társaságok jelentkezését. 

 

Verseny helyszíne:  Alpesi Fogadó és Borház  melletti füves terület.  

 

A nevezők részére biztosítunk: 

 2 db pontyot,   

 1 kg kenyeret,  

 15 db műanyag tányért + kanalat, 

 1 sörpad garnitúra (egy asztal és két pad) használatát, 

 igény esetén tűzifát. 

 

A többi kellékről (edények, fűszerek, egyéb halak stb.) a csapatoknak kell 

gondoskodniuk. Javasoljuk napernyő, pavilon használatát a nyári nagy meleg 

elleni védekezés érdekében. 

 

Tervezett program:  

8.30 óra – Regisztráció az Alpesi Fogadó és Borházban 

9.00 óra – 13.00 óra Halételkészítő verseny 

13.15 óra – A halételek feltálalása, zsűrizés  

15.00 óra – Eredményhirdetés 

 

Nevezés díjmenetes! A nevezéseket a Szövetség  fenti elérhetőségein, illetve  a 

http://vasihorgasz.hu/aktualis/nevezes.htm on-line felületen lehet leadni. 

 

Nevezési határidő: 2017. augusztus 14. 

 

A versenyre benevezett csapatoknak vállalni kell, hogy min. 10 fő érdeklődőnek 

kóstolót biztosítanak az általuk készített halételből. 

 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a csapatok az elszenvedett 

bárminemű sérülés következtében felelősségre vonási ill. kártérítési igénnyel nem 

élhetnek a rendező szervvel szemben. 

 

Díjazás: 1-3 helyezést elért csapat emléktárgyban, oklevélben részesül.  

 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

 
---- 

Változás jogát fenntartjuk! 



 

 
 

 

 

IV. Pinka-völgyi Halas Nap - 2017. augusztus 19. 
 

NEVEZÉSI LAP 
 

Halételkészítő verseny 
 

 
Csapat megnevezése:………………………………………………………………………………………… 
 
Csapatkapitány neve:………………………………………………………………..……........................ 
 
Lakcím:…………………………………………………………………………………………....................... 
 
Telefonszám:………………………………………………….....E-mail:................................................. 
 
Segítő, szurkoló csapatának előre várható létszáma:………………..fő 
 
Hogyan határozná meg az Ön által készített halétel jellegét? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milyen készítési módszert használ? 
 

 saját gázzal főzök/sütök (Csak kereskedelemben vásárolt palack használata engedélyezett,     
      tartalék palack csak a gépkocsiban tárolható) 

  tűzifával főzök/sütök és a rendezőktől tűzifát igényelek. 
         
A főzőhelyek közelében egy gépkocsi parkolására van lehetőség.  
 
Egyéb közlendő: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy a nevezés feltételeit megismertem és tudomásul vettem. 
 
 
 

A versenyre nevezési díj nincs. 
 

Nevezési határidő: 2017. augusztus 14. 
 

Nevezéseket fenti elérhetőségekre várjuk! 
 

 
Dátum:2017  …………………………… 
 
 
 
 
 
 

                 ………………………………………………. 
    csapatvezető aláírása 

 


