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Tisztelt Cím!
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a III. Ágoston László Emlékversenyt –
az Országos Ifjúsági Vetélkedő Megyei Döntőjét  2007. június 10én vasárnap
Vaskeresztesen rendezi meg. (Az ifjúsági szakbizottság 2007. május 4i ülésén döntött a
ver seny helyszínének és időpontjának változtatásáról.)
Az Önök által benevezett fiatalok nevezését regisztráltuk a versenyre, ezért kérjük, hogy
levelünk tartalmáról szíveskedjenek tájékoztatni a fiatalokat.
Az idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy minden fiatal versenyző részt vegyen a
horgászvetélkedő összes fordulóján. (halfogás, célbadobás, barkácsolás, elmélet)
A fiatalok sikeres feladatmegoldásaihoz az alábbi eszközök szükségesek: íróeszköz, olló,
vagy kés, horgászfelszerelés, csali, etetőanyag, célbadobó bot ( max. 3 m –es horgászbot),
speciális nemzetközileg elfogadott dobóolóm (Mellékletben található!). A vetélkedőre történő
felkészüléshez ajánlott szakirodalom Pintér Károly – Horgászati alapismeretek c. könyve.
Levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a verseny lebonyolításának tervezett menetét.
Kérjük Önöket, hogy a vetélkedőn részt vevő fiatalok 2007. június 10án vasárnap 7.45 ig
1 fő egyesületi vezetővel jelenjenek meg a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
vaskeresztesi székhelyén. A versenyzők és kísérőik részére étkezési csomagot /ásványvíz,
szendvics/ biztosítunk. Az útiköltség az egyesületeket terheli.
Vaskerszetes, 2007. 05. 08.
Horgászüdvözlettel:
Puskás Norbert
ifjúsági felelős

Melléklet: Versenykiírás

Ágoston László Emlékver seny 2007.
Megyei Gyermek –és Ifjúsági Horgászvetélkedő
Ideje: 2007. 06. 10. /Vasárnap/
Esőnap esetén a horgászver senyt és a célbadobást 2007. június 17én rendezzük meg!!!
Helyszín:
Szellemi vetélkedő és a barkácsolás: Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központ
Horgászverseny és célbadobás: Pinka patak új vaskeresztesi holtága
Ver senyszabályzat
A versenyen szúnyoglárva használata tilos! A versenyen használható maximális bothossz: 10
m. A versenyen 17 liter etetőanyag és 1 liter élőanyag (csonti; pinki stb.) használható
maximum. A horgászverseny időtartama: 1 * 180 perc. A versenyzők korcsoportonként
szektorokban helyezkednek el.
Célbadobás:
7,5 grammos speciális ólommal 014 éves korcsoportig 10 méterres, a 1418 éves
korcsoportig 15 méteres távolságba elhelyezett 1m átmérőjű körlapra (A vonaltól a kör
középpontjáig történik a 10, 15 méter mérése) Céldobó bot hossza max. 3 m lehet. A
célbadobás egyidejűleg több helyszínen lesz lebonyolítva.
Ver senymenete:

800  900
900  930
930 1000
1000  1230
1230  1530
1530 1600
1530 1630
1630 1830
1845

Elméleti vetélkedő (Teszt)
Barkácsolás vetélkedő
Horgászverseny sorsolás, étkezési csomagok
kiosztása
Helyek elfoglalása, felkészülés
Horgászverseny
Mérlegelése
Összerakodás
Célbadobás( érkezési sorrendben)
Eredményhirdetés

Díjazás: 15 helyezést elért versenyző értékes tárgyjutalomban részesül, valamint az 13.
helyezett oklevelet és emléktárgyat, továbbá a kategóriák győztesei vándorserleget kapnak.
Egyéb: A versenyzőknek étkezési csomagot biztosítunk. (ásványvíz; szendvics)

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG!

