
A TÓ KIRÁLYAI - Március 30. - meghívásos műcsalis pergető-legyező verseny - maximum 

létszám 40 fő, a jelentkezés sorrendjében, esetleg pár jelenéktelen celeb plusszban 

Keressük a halfajonként a legnagyobb (leghosszabb) egyedet kifogó horgászokat! 

Szabályok: 

- nem pénzdíjas verseny, tehát fizetni nem kell az indulásért, de nyerhető pénzdíj sincsen, és 

csak meghívottak vehetnek részt rajra - indítok egy külön messenger üzenetet a 

meghívottaknak; 

- Verseny Applikációt kell előre letöltenia réstvevőknek, regisztrálni, és abba gyűjteni majd a 

fogást: 

FishFriender - Aki androidos az a Google play-ből, aki ájfonos az az AppStore-ból éri el. 

IOS - https://itunes.apple.com/app/id1103927041… 

Android - https://play.google.com/store/apps/details… 

- gyülekező a Bregyó halőrháznál 2019.03.30-ikán 6-7h30 - (reggeli hagymás zsíroskenyér, 

tea, pálinka ha hoztok), esőnap nincs, horgászunk aznap bármi is történjen; 

- 7h30-sorshúzás az indulásért; 

- 7h40-től kb 10 másodpercenkénti indítás; 

- a verseny helyszíne: Szfv Vidámparki Csónakázó-tó; 

- ideje: 8-14 (ebéd: egytálétel, kenyér, víz, üdítő, tea, szesz annak, aki nem vezet); 

- a "gyári" mérőket visszük, a nagynak gondolt halak fényképét és méretét kell megosztani 

majd a szokásos módon, annyi különbséggel, hogy most másik két versenyző is kell tanúsítsa 

a méretet a feltétel időpontjában - azonos méretben a korábban fogott hal győz; 

- a versenyben résztvevő fajok: harcsa, csuka, süllő, ponty, pisztrángsügér, csapó sügér, 

törpeharcsa; 

- a befolyót idén is kihagyjuk, a szigetekre nem lehet menni, egymástól 5 méter távolságot 

hagyunk, keresztbe nem dobunk; 

- szakáll nélküli, de minimum lenyomott szakállú egyes horog, egy bot, műcsali, pergetés, 

műlegyezés, halkímélő merítő, gyors fotó, visszaengedés...; 

- kizárólag a legnagyobb kifogott hal számít, halfajonként külön-külön, orrcsúcstól farokvégig 

mérünk; 

- a TÓ KIRÁLYÁT keressük, halfajonként; 

- a címet a naptári év végéig viselik majd a győztesek; 

- Az év végéig kötelező megszólításuk "Mélyen tisztelt 

harcsa/csuka/süllő/ponty/pisztrángsügér/csapó sügér/törpeharcsa Király!" amikor a verseny 

után is leeszi őket a fene tópartra, vagy posztolnak, hozzászólnak a Facebook-csoportban. 

- Tilos használni a hoppá! felkiáltást hal fogásakor... : ) 

 

https://itunes.apple.com/app/id1103927041?fbclid=IwAR2_VH08kKZkYnzv7AlX41a2PIFWhCn8sYH2cj4PKhHXvICEnVmm7nZ5rR0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.halieuticom.fishfriender&fbclid=IwAR0gxcvwR3Lf1RbbL9xwW2YBP1643R3vKuN15JR-vmWFuQ67xbuMnJ2IVXw

