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Felhívás a Magyar Épületgépészek Szövetsége
13. Országos Horgászversenyére

  

  

A Magyar Épületgépészek Szövetsége meghirdeti a tizenharmadik országos épületgépész
horgászbajnokságát, a Comap Hungária Kft. és az Ép-Gépész Holding támogatásával.

  

A verseny alkalmából elnyerésre kerül a „Magyar Épületgépészek Horgászbajnoka 2018” cím.

  

A versenyre várjuk a horgászsportot kedvelő épületgépész kollégákat és családtagjaikat.

  

Időpont:   2018. július 7. szombat, 8.00-15.00 óráig

  

Helyszín:  Székesfehérvár, Palotavárosi horgásztó
                 (Megközelítés: Bp. felől M7/7-es út - Székesfehérvár-Palotaváros
                   városrész felől - a nyugati oldalról)

  

Bővebb információ a tóról:
http://www.peca.hu/horgaszviz/palotavarositavak

  

Program: 

  

8.00    Regisztráció, helyszíni eligazítás, versenyszabályok ismertetése
8.30    Horgászhelyek elfoglalása
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9.00    Horgászverseny kezdete
13.00  Mérlegelés
13.30  Ebéd, eredményhirdetés 

  

Szabályok:
Versenyzőnként egy bot, azon egy horog megengedett, úszós vagy fenekezős módszerrel.
A tavon a pontymatrac használata kötelező!!! Ezt minden versenyzőnek hoznia kell! 
A kifogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni.

  

A versenyen az 1-5. helyezetteket díjazzák. 

  

Nevezési díj: 5.000.- Ft. A nevezési díj magában foglalja a horgászhely árát, illetve az ebédet
is. Aki nem versenyez (vagyis kísérő) annak az ebéd külön fizetendő: 
3.000 Ft/Fő.

  

Az ebédet idén is a helyszínen szabadtéri főzéssel oldjuk meg. 
Kétféle menü választható: "A" menü: Halászlé; "B" menü: Pörkölt.
(Igényét kérjük írja be a jelentkezési lapon!)

  

Jelentkezési határidő: 2018. július 3., kedd

  

Figyelem! A versenyre jelentkezést írásban fogadunk el, csak a határidőig. A helyszínen új
jelentkezést nem áll módunkban elfogadni. 

  

Jelentkezni lehet: a kitöltött jelentkezési lap (csatolva) visszaküldésével a 72/532-250-es faxon
vagy a szervezoiroda@megsz.hu  e-mail címen. 

  

A jelentkezéssel egy időben kérjük a nevezési díjat és igény esetén a kísérő ebédjének árát
befizetni, mert a regisztrációra csak az összeg beérkezése után kerül sor.
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Jelentkezési lap letöltéséhez kattintson ide!

  

A Magyar Épületgépészek Szövetsége bankszámlaszáma:
11711096-20001357-00000000 (OTP), kérjük, a közlemény rovatba írja be: horgászbajnokság. 
A befizetésről utólagosan számlát küldünk. A számlázás intézője: Kliegl Edit 30/866-7884.

  

A versenyről érdeklődni lehet: 
Sőbér Lívia, projektszervező, 30/866-7885, sober.livia@megsz.hu

  

Várjuk szeretettel horgászbajnokságunkon!

  

A rendezvény támogatói:
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