
HÍRLEVÉL 2018/2. szám

A HEZMSZ elnöksége tájékoztatja a horgászegyesületeket és a horgásztagjait az alábbiakról:

1. Választmányi ülés

A 2018. évi Választmányi ülés időpontja 2018. május 26. (szombat) 09,00 óra.

Helye: Véndiófa étterem, Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc u. 47.

Kérjük a küldötteket, hogy amennyiben a mai napig nem rendelkeznek még a szövetségnél

megbízólevéllel, legkésőbb a választmányi ülésre hozzák magukkal – a szavazásokon csak

érvényes megbízólevéllel lehet szavazni.

Az ülést előkészítő Elnökségi ülés megtartására 2018. május 22-én (kedd) 09,00-kor kerül sor.

Helye: Szövetségi iroda, Zalaegerszeg.

2. A HEZMSZ az alábbi haltelepítéseket hajtotta végre április hónapban:

VÍZTERÜLET PONTY - III. NYARAS

Gébárti-víztározó 2100 kg

Zalaszombatfai-tó 350 kg

Fényes-víz 1000 kg

Molnári kavicsbánya 500 kg

Hosszúvíz 350 kg

3. Horgászviadal ifjúsági horgászoknak

A Versenybizottság a MOHOSZ Horgász Utánpótlás Nevelési Programhoz csatlakozva 2018.

május 27. napon (vasárnap) megrendezi a megyei horgászviadalt ifjúsági horgászok részére.

Egyesületenként maximum 3 főt lehet nevezni a zalaegerszegi Gébárti- víztározónál

megtartandó viadalra. A megyei első három helyezett értékes díjakkal térhet haza és ingyenesen

részt vehet a MOHOSZ Ifjúsági horgásztáborában megrendezendő döntőn.



A kiírásnak megfelelően több versenyszámban mérhetik össze tudásukat a fiatalok. Kérjük, az

egyesületeket, hogy igény esetén segítsék eljuttatni a diákokat a verseny helyszínére. Nevezési

díj nincs, de regisztrálni kötelező.

A horgászviadal versenyszámai:  tesztlap kitöltés;
 szerelés (horogkötések, horgászcsomók stb.);
 célba dobás orsós bottal, célponyvára;
 horgászverseny (úszós verseny egy bottal és egy

horoggal);

Várunk minden kedves ifjú horgászt, a jelentkezési határidő: 2018.05.24. (csütörtök) 12.00 óra.

4. Horgászvizsga májusban

Horgászvizsga májusban két helyszínen: május 22. – Zalaegerszeg és május 23. Nagykanizsa.

A vizsgák kezdő időpontja 14.00 óra.

5. Ifjúsági területi jegy

Továbbra is kapható az általános gyermekjegy mintájára kiadott, a megyei szövetség összes

vízterületére érvényes ÁLTALÁNOS IFJÚSÁGI TERÜLETI JEGY a 2018. évre. A jegy a

horgászrendekben az ifjúsági horgászokra vonatkozó általános szabályok betartásával jogosít a

horgászatra. Az általános gyermekjegy ára 2018-ban 3.000,- Ft, és az új általános ifjúsági jegy

ára 5.000,- Ft.

6. Horgászrend változás a Gébárti- víztározón

A Gébárti- víztározón a kuttyogató kiegészítő jeggyel rendelkező horgászokra vonatkozó

eredeti naptári korlátozás (május-szeptember) a horgászrendben szereplő napi eszközhasználati

idő (18,00 - 06,00) megtartásával feloldásra kerül.

Zalaegerszeg, 2018. május 03.


