Ifjúságiés tájékoztatási Szakbizottság
2007. 05. 04i ülésének határozatai
8/2007. határozat
A Bizottság egyhangúan elfogadta az oktatási intézmények közötti horgászvetélkedő
befejezésével kapcsolatos teendőket, felelősöket, szabályokat:
 II. forduló feladatainak javítására kijelölt felelősök:
Varga Bálint, Tőke László, Kecskés Zoltán, Puskás Norbert
 II. forduló javításának ideje, helyszíne: 20070510. Elektromosok SHE székhelye. (9700
Szhely, Puskás T. u. 7.)
 Helyszíni forduló feladatainak összeállításáért felelnek: Varga Bálint, Tőke László, Kecskés
Zoltán, Puskás Norbert
 Helyszíni forduló ideje, helyszíne: 2007. május 25. (péntek) 1417 óra, Horgászturisztikai
Központ (9795 Vaskeresztes, 165/2 hrsz.)
 Helyszíni forduló lebonyolításáért felelős:
Varga Bálint, Tőke László, Kovács János, Kecskés Zoltán, Puskás Norbert
 Közös horgászati forduló ideje: 2007. május 27. (gyermeknap)
 Horgászversennyel kapcsolatos döntések:
ü A verseny nem számít bele a vetélkedő sorozat kialakult végeredményébe. (Különdíjat
kap az első három csapat 3 db serleg)
ü Csak azok a csapatok vehetnek részt a versenyen, akik mind a két elméleti fordulón részt
vettek.
ü Horgász Szövetség által biztosított 1 db 4 mes Trabucco horgászbottal lehet csak
horgászni. (Tartalék szerelék, horog, ólom..stb használható). Csaliról és etetőanyagról a
csapatok gondoskodnak
ü Csapatok egy rajthelyen foglalnak helyet és egy szákba horgásznak, helyszínen történik a
mérlegelés.
ü Csapatoknak kizárólag  minimum 1 fő  segítővel (Pl.: tanár, szülő) vehetnek csak részt a
versenyen.
ü A verseny menete:
9.00 
Regisztráció
9.15 
Megnyitó
9.30 
Horgászfelszerelések kiosztása, horgászhelyek elfoglalása
11.00 
Verseny kezdete
12.30 
Verseny befejezése, mérlegelés kezdete
13.30 
Mérlegelés befejezése, értékelés
14.00 
Ünnepélyes eredményhirdetés
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ü Díjazás:
Vetélkedő 13 hely helyezett csapat és a tagok emléktárgyat, többi helyezett emléklapot
kap. A fiatalok megtarthatják a verseny elején kapott horgászbotot és szereléket. A
Szövetségtől minden fiatal kap egy 2007.évi gyermek területi jegyet Vas megyére.
További felajánlások felkutatása folyamatban.
 Horgászverseny 13 helyezett csapata kap 11 db kupát.
ü Vetélkedő lebonyolításáért felelnek: A bizottsági tagok mind.
9/2007. határozat
A Bizottság egyhangúan elfogadta a III. Ágoston László emlékverseny időpontjának és
helyszínének módosítását, valamint a lebonyolítással kapcsolatos teendőket.
Helyszín: Vaskeresztes Horgászturisztikai központ, Pinka patak új holtág
Időpont: 2007. június 10. (vasárnap) – részletes kiírás a mellékletben
Elméleti feladatsort Puskás Norbert állítja össze.
Lebonyolítást segítik: Kovács János, Puskás Norbert, Varga Bálint, Balassa Péter, Kiss Gábor
10/2007. határozat:
A Bizottság egyhangúan elfogadta az Megyei Ifjúsági Táborok szervezésével kapcsolatos
teendőket és táborok segítéséért felelősöket:
Teendők:
Egyesületek újbóli megkeresése a nevezés elmaradásokkal kapcsolatban. Ifjúsági felelős feladat a
táborban résztvevő fiatalok elosztása turnusok szerint.
Felelősök:
I.
turnus: Varga Bálint, Nagy József, Koroknai János
II.
turnus: Nagy József, Koroknai János, Kecskés Zoltán, Varga Bálint, vagy Puskás
Norbert
11/2007. határozat:
A Bizottság egyhangúan elfogadta, hogy továbbiakban tarthatatlan az egyes tagegyesületek
ifjúságnevelés területén végzett alacsony szintű munkája. A 2007.év nyarán össze kell hívni egy
ülésre a tagegyesületek IB.vezetőit, versenyfelelőseit, ifjúsági felelőseit, melyen a probléma
megoldási lehetőségeit kell feltárni. (Általános iskolákkal történő együttműködés erősítése a
tagegyesületeken keresztül jelentheti a hosszú távú megoldást)
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