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Tisztelt HorgÃ¡sztÃ¡rsak!

A fogÃ¡si naplÃ³ Ã©s annak vezetÃ©se jelentÃµsen megvÃ¡ltozott ez Ã©vtÃµl. A kÃ¶vetkezÃµkben szeretnÃ©nk tÃ¡jÃ©koztatÃ¡
fogÃ¡si naplÃ³ vezetÃ©sÃ©nek mÃ³djÃ¡rÃ³l. Ez a tÃ¡jÃ©koztatÃ³ a halÃ¡szati felÃ¼gyelÃµsÃ©g jelenlegi Ã¡llÃ¡spontjÃ¡t tÃ¼krÃ
- elsÃµ teendÃµ a fogÃ¡si naplÃ³ vezetÃ©sÃ©ben, hogy a naplÃ³ 3. oldalÃ¡n talÃ¡lhatÃ³ naptÃ¡rban egy â€žXâ€• jelet elhelyezni
napon, melyen horgÃ¡szni kezdÃ¼nk. Ezt kÃ¶vetÃµen, ha mÃ©g nincs megkezdett sor a fogÃ¡si naplÃ³ â€žfogÃ¡sÃ¶sszesÃ-tÃµ
tÃ¡blÃ¡zatâ€• - vagy egyszerÃ»bben: naplÃ³ - rÃ©szÃ©n (4-47. oldal), akkor meg kell kezdeni egy sort azzal, hogy kitÃ¶ltjÃ¼k a
vÃ-zterÃ¼let megnevezÃ©sÃ©t Ã©s vÃ-ztÃ©rkÃ³djÃ¡t az elsÃµ kÃ©t oszlopban. Ezt mÃ©g a horgÃ¡szat megkezdÃ©se elÃµtt m
- Ha mÃ©retkorlÃ¡tozÃ¡s alÃ¡ esÃµ halat fogunk Ã©s azt megtartjuk, akkor azt azonnal be kell vezetni a megkezdett sorba: az
adott nap elsÃµ eltett hala esetÃ©n beÃ-rjuk a hÃ³napot Ã©s a napot, majd a kifogott halfajta oszlopÃ¡ba a fÃ©l kg-ra kerekÃ-tet
tÃ¶meget beÃ-rjuk (pl. 2,5 vagy 4 stb.), ugyanabban a sorban beÃ-rjuk a fogÃ¡s idÃµpontjÃ¡t Ã³ra:perc alakban valamelyik
olyan helyre, amelyhez tartozÃ³ halfajbÃ³l nem valÃ³szÃ-nÃ» a fogÃ¡s, vagy nem kÃ-vÃ¡nunk belÃµle hazavinni aznap. Az
ErÃµmÃ» HE szabÃ¡lyai szerint Ã-rjuk ide azt is, hogy melyik tÃ³ban fogtuk: I., vagy II, vagy III. szÃ¡mÃº tÃ³. ElÃ©g a rÃ³mai
szÃ¡m.
- tovÃ¡bbi elvinni szÃ¡ndÃ©kozott fogÃ¡s esetÃ©n hasonlÃ³an jÃ¡runk el. Egy naphoz hÃ¡rom alsor tartozik, ez elegendÃµ is,
hiszen egy napon egy halfajbÃ³l legfelejbb 3 vihetÃµ el mind az orszÃ¡gos, mind a helyi horgÃ¡szrend szerint.
- a horgÃ¡szat befejeztÃ©vel beÃ-rjuk a nap darabszÃ¡m korlÃ¡tozÃ¡s alÃ¡ nem esÃµ fajokbÃ³l a fogÃ¡s mennyisÃ©gÃ©t fÃ©l kg
kerekÃ-tve az utolsÃ³ Ã¶t oszlop valamelyikÃ©be, halfajnak megfelelÃµen
- ha egy napon horgÃ¡sztunk ugyan, de nem tartottunk meg halat, akkor marad egy megkezdett sor a naplÃ³ rÃ©szen,
melynek csak a vÃ-zterÃ¼let Ã©s a vÃ-ztÃ©rkÃ³d rÃ©sze van kitÃ¶ltve. Ez jÃ³ lesz a kÃ¶vetkezÃµ alkalomra.
- Ha a legkÃ¶zelebbi alkalommal mÃ¡s vÃ-zterÃ¼letre megyÃ¼nk horgÃ¡szni, akkor a megkezdett Ã¼res sort ki kell hÃºzni
Ã©s Ãºj sort kell kezdeni a megfelelÃµ vÃ-zterÃ¼let megnevezÃ©ssel Ã©s vÃ-ztÃ©rkÃ³ddal.
Az ErÃµmÃ» HE vezetÃµsÃ©ge
Egy pÃ©lda fogÃ¡si a fogÃ¡si naplÃ³ vezetÃ©sÃ©re:

http://eromuhe.hu
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