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Tisztelt horgásztársak! 
 

Egyesületünk 2018. június 24.-én vasárnap tartja XVII. Darvastó-kupa horgászversenyét az 
Egyesület által bérelt „Holczer-tavon”. A verseny nyílt, helyszíni nevezéses, azon bárki indulhat, 
nemcsak egyesületi tagok! 
Kategóriák: I.    Felnőtt férfi, nevezési díj: 2.000.-                     
                    II.  Ifi 15 – 18 életév között   nevezési díj: 1.000.- 
                    III. Gyerek, 14 életévig   nevezési díj: 500.-   
                    IV. Női (min. 3 induló esetén) nevezési díj: 1.000.- 
Minden kategória első 3 helyezettje értékes tárgyjutalmat, és oklevelet kap! Női kategóriában az 
első 3 versenyző oklevelet, a legeredményesebb női versenyző pedig különdíjat  kap! Kategóriáktól 
függetlenül a legtöbb gramm halat fogóé a Darvastó-kupa!  

A DARVASTÓ-KUPA GYŐZTESE 100.- €URO készpénzjutalmat is kap, Lakatos Károly 
jóvoltából, aki  a Szlovákiai Nagyfödémesen működő EKO-PARK RELAX tulajdonosa,  

egyesületünk pártoló tagja. 
 A versenyzőket és kísérőket vendégül látjuk egy ízletes gulyásra. A verseny ideje alatt tombola 
szelvények vásárolhatók, ahol sok értékes nyeremény mellett fődíjként tortát és egy ez évre, (vagy 
jövő évre) szóló Tiszteletjegyet sorsolunk ki a tóra! Ha olyan személy nyeri, aki rendelkezik területi 
engedéllyel, bárkinek átengedheti! A tombolára nyereménytárgy felajánlásokat  köszönettel 
elfogadunk,  kérjük  hozzanak  magukkal!                                                                                            
Fő támogató: Szalai Péter                              
        -AGRO VILÁG- 

Időrend -tól -ig 
Nevezés 0630 0730 

Sorsolás - 0730 

Felkészülés 0730 0830 

Verseny 0830 1130 

Mérlegelés 1130 1200 

Eredményhirdetés 1200 1200 

Ebéd 1230 - 
Ebéd után tombolasorsolás! 
 
Egész nap horgászbotos célba-dobó 
(casting) versenyt tartunk, hivatalos versenypályán. A nevezés 200.- Ft, amelyért 3 próba, és 5 
lemért dobást lehet tenni. A legjobban teljesítő 3 fő oklevelet, az első pedig értékes ajándékkosarat 
kap. Több próbálkozás is lehetséges. 
A helyszínen büfé üzemel, hűtött italokkal, presszókávéval.   Minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
nemcsak horgászokat!   
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