
NEVEZÉSI FELHÍVÁS / VERSENY SZABÁLYZAT

IDŐPONT:   2018. SZEPTEMBER 1. (SZOMBAT)
HELYSZÍN:   5350 TISZAFÜRED, MOROTVA KERÉKPÁROS PIHENŐPARK (1430/9 ÉS 04/12 HRSZ.)
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. AUGUSZTUS 21.
NEVEZÉSI DÍJ:  1 HALÉTEL KÉSZÍTÉSE/NEVEZÉSE ESETÉN:   9.000 FT/CSAPAT
   2 HALÉTEL KÉSZÍTÉSE/NEVEZÉSE ESETÉN: 12.000 FT/CSAPAT

NEVEZNI A WWW.MAGYARHAL.HU/ORSZAGOS-HALFOZO-VERSENY/2018 WEBOLDALON LEHET.

Fizetés:  (a) átutalással a MA-HAL bankszámlájára: K&H Bank: 10402166–21617687–00000000
 (b) készpénzben a MA-HAL irodában (1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2.) 

A szabadtéren megrendezett verseny célja a halételek, illetve a halgazdálkodás népszerűsítése is.  
Ennek érdekében a látogatók opcionálisan ún. „kóstolójegyet” vásárolhatnak, amihez a versenyzőknek kell biztosítani 
legalább 20 kóstoló adagot, ételenként minimum 20 jegyet be kell váltaniuk! (E kóstoló adagok kiszolgálhatósága cél-
jából emeltük meg a haladagokat.)

Az „Egyéb halétel” kategória versenyzői, ha nem pontyból készítik az ételeiket, a kóstoltatáshoz szükséges többlet hal-
ról is önmaguknak kell gondoskodniuk. A kóstolójegyek leadása beszámít a „KÖZÖNSÉG DÍJ” odaítélésénél!

A nevezési díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

• főzőhely, parti-sátor, 2 db sörpad 1 asztallal,
• főzött ételenként 5 db kb. 1,5 kg-os ponty, az afrikai harcsa használata esetén 4 db kb. 1,5 kg-os afrikai harcsa,
• ivóvíz, szemeteszsák.

A versenyzőnek kell gondoskodnia a következőkről:

• bográcsállvány, bogrács,
• konyhai eszközök, adalékanyagok (fűszerek, kéziszerszámok, vágódeszka, edények, tálca, tányér a zsűrinek leadott 

ételhez, stb.)
• a jogszabályi előírásoknak megfelelő GÁZPALACK égővel. A FATÜZELÉS TILOS!

A versenyen, illetve a rendezvényen fényképek/videók fognak készülni, amelyeken a résztvevők is szerepelhetnek, 
ezért amennyiben valaki/valakik nem szeretnék, hogy ez nyilvánosan is elérhető legyen, kérjük, jelezze azt a nevezési 
lapon.

Minden csapatnak ajánlott nevet választani, és javasoljuk az egységes megjelenést (póló/kötény, stb.) a 44. Halfőző 
verseny alatt, beleértve a díjkiosztó ünnepséget is.

A 44. Országos Halfőző Verseny ideje alatt a versenyző csapatok szervezetekre/vállalkozásokra, haltermékekre és a 
halfogyasztás ösztönzésére utaló reklámanyagokat térítésmentesen helyezhetnek el a részükre lekülönített területen.

A verseny ideje alatt a következőket biztosítja a rendezőség: WC/toalett; orvosi ügyelet; tűzoltó ügyelet; rendvédelem; 
színpad; kulturális program; parkolóhely.
 

44. MA-HAL ORSZÁGOS HALFŐZŐ VERSENY 

A RENDEZVÉNY AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.
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TISZA-FISH KFT.


