
Decsi Szabadidős és Sporthorgász Egyesület 
7144-Decs, Rákóczi u. 19.         +36202274650              E-mail: jhaga@freemail.hu 

 

Köszönjük, hogy SZJA 1 %-ának felajánlásával támogatja egyesületünket!  
Adószámunk: 19953748-1-17 

PÜNKÖSDI PÁROS 
horgászverseny 

nem csak egyesületi tagoknak! 
 

Időpontja:   2013. május 20. (hétfő)  
 

Helye:    Keselyüsi Holt-Sió 
         
Nevezési díj:   500.- Ft/pár  
 

Nevezési határidő: 2013. május16-ig kérjük a nevezési díjakat befizetni az alul megje-

lölt személyeknél! 
 

A verseny jellege:  Két fordulós, páros verseny. 
 

Versenyzési feltételek: Gyerek – szülő, unoka – nagyszülő alkotnak egy párt. (14 éves korig 

számít gyereknek a gyerek.) 

  
 Versenyezni 1 db úszós vagy fenekezős készséggel lehet, készségenként egy horog-

gal. 

A kifogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni! Aki a Keselyüsi Holt-Sióra 

érvényes területi engedéllyel rendelkezik, a szabályok szerinti mennyiséget elviheti.                       
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy parkolni csak a kialakított parkolóban lehet!   

Kérjük, vigyázzanak a környezet tisztaságára!                        
 

Értékelés: A kifogott halakat a mérlegelésig életben kell tartani. Minden gramm 

hal egy pontot ér. A fordulók során fogott eredmények összeadódnak.  
 

Díjazás: Az I. – II. – III. helyezett páros tárgyjutalomban és oklevél elismerés-

ben részesül. Egyébként senki sem megy el üres kézzel! 

 

Program:   Gyülekező:  6.00-ig a Parkolóban 

Sorsolás:  6.00 - 6.30-ig 

Felkészülés:  6.30 – 7.30 

Verseny kezdete: 7.30 – 9.30-ig I. forduló, gyerek horgászik 

   9.30 – 11.30-ig II. forduló, felnőtt horgászik 

Verseny vége:  11.30-kor  

Mérlegelés:  11.30 – 12.00-ig 

Eredményhirdetés: 12.30-kor 

 

Verseny közben horgász TOTÓ kitöltésére is lesz lehetőség. 

 

A versennyel kapcsolatban információ – nevezési díj befizetés: 

 

Hága József       Rákóczi u. 19.  20/9330975 vagy 20/2274650 

 

Minden résztvevőnek jó szórakozást, eredményes felkészülést és versenyzést kívánunk! 

 

Vezetőség 



Decsi Szabadidős és Sporthorgász Egyesület 
7144-Decs, Rákóczi u. 19.         +36202274650               E-mail: jhaga@freemail.hu 

 

A rendezvény főtámogatóinak névsora: 
Csécsei Zoltán, Dobler Attila, Dobszay Szilvia, Gál Miklós, Izsák Kálmán, Pap Gyula, Ritter József 

Köszönjük nagyvonalú támogatásukat! 

III. „VASADI JÁNOS”  

Halászléfőző Emlékverseny 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Verseny időpontja:  2013. június 01. (szombat) 
 

Verseny helyszíne:  Decsi Horgásztó (Homokos) 
 

Nevezési díj:   3000.- Ft 
 

Jelentkezési határidő: 2013. május 29. (szerda) 

 

Feltételek: A versenyzők önmaguk gondoskodnak a halászlé előkészítéséhez és elkészí-

téséhez szükséges minden alapanyagról és eszközről. Főzni gázfőzővel és 

fával egyaránt lehet. A megfőzni kívánt halak fajtája és mennyisége nincs 

korlátozva.  

 A rendezők egy sörpadot biztosítanak minden versenyző számára.  

 

Program: Gyülekezés, regisztráció: 9 óráig 

 Megnyitó   9 órakor 

 Főzőhelyek sorsolása  9.15 

 Főzés kezdete:  10.00 

 Minták leadása zsűrizésre: 13.00 

 Eredményhirdetés:  15.00 

 

Díjazás: I-II-III. helyezett halfőző értékes díjazásban részesül. 

 A győztes neve felkerül a „Vasadi János” Kupára. 

 Minden versenyző emléktárgyat kap. 
 

Asztaltársaságok, drukkerek számára a művek elfogyasztásához  

sörpadokat tudunk biztosítani! 

Innivalóról mindenki maga gondoskodjon! BÜFÉ nem üzemel! 

 

Tombola 200.- Ft-ért vásárolható! Tombolasorsolás napközben többször! 
 

A rendezvény ideje alatt a Horgásztó nem üzemel! 

Halfogási lehetőség csütörtökön és pénteken. 

A versenyen minden versenyző a saját felelősségére vesz részt. 

Kérjük, a tisztaságra fokozottan ügyeljenek! 

 

Jelentkezni lehet a nevezési díj egyidejű befizetésével  

Hága József (20/9330975) Rákóczi u. 19., 

Juszt László (30/4487770) Decsi Horgásztó, 

Rákos Sándor (20/9647708) Szőlőhegyi u. 38. címeken. 
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