CSALÁDI NAP
2021. szeptember 18.
Versenykiírás és program
A verseny helyszíne: Paks Füzes tavak
Időpontja:
2021. szeptember 18. (szombat)
Nevezés:
Szeptember 15-ig a horgásztanya büfében (06-20/5719565)
A horgászversenyre a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület tagjai nevezhetnek.
1000 Ft/fő díj ellenében váltható étel-italjegy csomag (tartalmazza a reggelit
és ebédet és 4 db italjegyet is, egyben a verseny nevezési díját is, aki a versenyre
regisztrál). Az italjegy beváltható sörre, üdítőre, 2 cl rövid italra és kávéra is.

Díjazás
A horgászverseny kategóriánkénti I-III. helyezettek kupa, oklevél és tárgyi díjazásban részesülnek.
Felnőtt kategória: I-III.
Női kategória:
I-III.
Ifi kategória (18 éves korig): I-III. Nyugdíjas kategória: I-III.
Gyermek kategória (14 éves korig): I-III.

Részletek
VERSENYSZABÁLYOK
A versenyre az országos versenyszabályzatban foglaltak érvényesek. Horgászfelszerelés: 1 bot (úszós
vagy fenekező), 1 horoggal szerelve.
Gyűrűsszák használata kötelező, ez feltétele a versenyen való indulásnak!
ÉRTÉKELÉS: Minden kifogott hal mérlegelésre kerül, a grammban mért összsúly számít. A halak
életben tartásról a versenyzőknek kell gondoskodni, elpusztult hal nem kerül mérlegelésre!

Verseny program
0645

gyülekező

700

megnyitó, sorsolás

0700 - 0800 rajthelyek elfoglalása felkészülés
800 - 1200

verseny

1200

mérlegelés

1200 – 1400 ebéd
1330

www.pahe.hu

eredményhirdetés (horgászversenynek és a kiegészítő versenyszámoknak egyaránt)

facebook: www.facebook.com/PaksiAtomeromuHorgaszegyesulet

CSALÁDI NAP
2021. szeptember 18.
Kiegészítő programok a Horgásztanyán és a parkolóban – a részvétel
ingyenes
830-

Látogatás az egyesületi gazdaságba (1. kör), ismerkedési lehetőség a gazdaságban
folytatott tevékenységekkel, eszközökkel

830 - 1000

Speciális járművek kiállítása (megtekinthető egy atomerőművi tűzoltó autó, speciális
sugárárnyékolt KOMONDOR nevű jármű és az egyesület gazdaságába vásárolt traktor is)

1000 - 1100 Állati jó Fizika (Vincze Bálint és Krizsán Árpád előadása). „Láttad már a
1100 - 1600

gázlómadarakat? Miért tudnak sokáig egy lábon állni? A magyarázat nagyon összetett, de
az egyensúly fizikai ismerete segít, hogy a magyarázatot megtaláld.”
Légvárak
Kötélpályás csúszás a Kondor tó felett
Arcfestés (1100 – 1400)

1400-

Látogatás az egyesületi gazdaságba (2. kör), ismerkedési lehetőség a gazdaságban
folytatott tevékenységekkel, eszközökkel

Információ
PAHE Horgásztanya

tel: 0620/5719565 (www.facebook.com/PaksiHorgasztanya)

A versenykiírás elérhető: http://www.pahe.hu.

www.pahe.hu

facebook: www.facebook.com/PaksiAtomeromuHorgaszegyesulet

