
 

VIII. Pinka-völgyi Halas Nap 
Halételkészítő versenykiírás 

 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége sok szeretettel várja a - hazai 

halakból készülő - halétel készítő versenyre csapatok, baráti társaságok jelentkezését. 

Nevezni halászlé és egyéb halétel készítő kategória megjelölésével lehet! 

 

Verseny helyszíne: Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központ melletti tó körüli füves terület.  

 

A nevezők részére biztosítunk: 

 Hozzávalókra számla ellenében 5000 Forint értékhatárig térítést, 

 10 db  tányért + kanalat, 

 tisztasági csomagot (papírtörlő, szivacs, hulladékgyűjtő zsák), 

 1 db asztal és 2 db pad használatát, 

 igény esetén tűzifát. 

Tervezett program:  

 8.30 óra – Regisztráció az Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központ területén 

 9.00 óra – 13.00 óra Halételkészítő verseny 

 13.15 óra – A halételek feltálalása, zsűrizés  

 15.00 óra – Eredményhirdetés 

 

Egyéb információk: 

 A halétel készítéséhez szükséges hozzávalókról (halvásárlás, fűszer beszerzés stb.) a 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége nevére kiállított készpénzes számlát 5000 

Forint értékhatárig befogadunk, melyet a halételkészítő versenyt megelőző regisztráció során 

kiegyenlítünk.  

A készpénzes számlát az alábbi adatokkal kell kiállíttatni:  

(Vevő neve: Megyei Horgász Szövetség; Székhely: 9795 Vaskeresztes, 165/4. 

hrsz.; Adószám: 19245175-1-18) 

 A készíteni kívánt ételhez szükséges hal beszerzéséről minden csapat saját maga köteles 

gondoskodni a versenyt megelőzően! 

 A többi kellékről (edények, fűszerek, stb.) a csapatoknak kell gondoskodniuk.  

 Otthonról hozott hal alaplével indulni szigorúan tilos! 

 A főzőhelyek mellett autóval tartózkodni kizárólag a ki-és bepakolás ideje alatt lehetséges. 

 Javasoljuk napernyő, pavilon használatát a nyári nagy meleg elleni védekezés érdekében.  

 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a csapatok az elszenvedett bárminemű 

sérülés esetén felelősségre vonási ill. kártérítési igénnyel nem élhetnek a rendező szervvel 

szemben. 

 

Nevezés díjmentes! A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon a Szövetség fenti 

elérhetőségein, illetve a https://forms.gle/2kzr2qMkwRY5PGvV7 

online felületen lehet leadni. 
 

Nevezési határidő: 2022. július 04. 
 

A versenyre benevezett csapatoknak vállalni kell, hogy min. 10 fő érdeklődőnek kóstolót 

biztosítanak az általuk készített halételből 13.30-15.00 óra között. 

 

Díjazás: 1-3. helyezést elért csapat ajándékban és emléktárgyban részesül. 
 

SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

---- 
Változás jogát fenntartjuk! 

 

https://forms.gle/2kzr2qMkwRY5PGvV7


 

VIII. Pinka-völgyi Halas Nap - 2022. július 09. 
 

NEVEZÉSI LAP 
Halételkészítő verseny 

 
Csapat megnevezése:………………………………………………………………………………………… 
 

Kategória:      halászlé           egyéb halétel         Mindkettő kategóriában indulni szeretnék. 
 
Csapatkapitány neve:………………………………………………………………..……........................ 
 
Lakcím:…………………………………………………………………………………………....................... 
 
Telefonszám:………………………………………………….....E-mail:................................................. 
 
Segítő, szurkoló csapatának előre várható létszáma:………………..fő 
 
Hogyan határozná meg az Ön által készített halétel jellegét? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Milyen készítési módszert használ? 

 saját gázzal főzök/sütök (Csak kereskedelemben vásárolt palack használata engedélyezett,     

      tartalék palack csak a gépkocsiban tárolható) 

  tűzifával főzök/sütök és a rendezőktől tűzifát igényelek. 
         
A főzőhelyek közelében egy gépkocsi parkolására van lehetőség.  
 

Egyéb közlendő: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

A halétel készítéséhez szükséges hozzávalók vásárlásáról (halvásárlás, fűszer beszerzés, stb.) a 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége nevére kiállított utalásos számlát 5000 Forint 

értékhatárig befogadunk, melyet a számla helyszíni átvételét követően kiegyenlítünk.  

A készpénzes számlát az alábbi adatokkal kell kiállíttatni:  

Vevő neve: Megyei Horgász Szövetség  

Székhely: 9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz. 

Adószám: 19245175-1-18 

A készíteni kívánt ételhez szükséges hal beszerzéséről minden csapat saját maga köteles gondoskodni a 

versenyt megelőzően! Kijelentem, hogy a nevezés feltételeit megismertem és tudomásul vettem. 

A versenyre nevezési díj nincs! 

Nevezési határidő: 2022. július 04. 

 
Dátum: 2022  …………………………… 
                    ………………………………………………. 
         csapatvezető aláírása 

 

 


