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alias

alias

Ing. Peter Mego - mego@px.psg.sk

patronát má: rybár " Udica 960 "

Ing. Ferdinand Žernovič - 0905-642580, inel@inel.sk

Ing. Peter Bielik - bielikp@px.psg.sk
rybár - správca: rybár " Prezident 960 "

rybár - informátor: rybár " Excell 960 "

testovací " 0 " turnaj sa organizuje na základe rybárskej (odborne Fischerovej) 
licencie, udelenej SPFŠ

Spolok priate ľov rybárskeho ( odborne Fischerovho) šachu (SPFŠ) pri ŠK PP
v spolupráci s malvyslanectvom USF usporiada otvorenie rybárskej (Fischerskej) sezóny

pod názvom

OPEN FISCHER POVAŽSKÉ PODHRADIE

v kultúrnodomových priestoroch ŠK Pov. Podhradie

dňa  08.02.2014 až 08.02.2014

                                          S nejakými cenami nerátajte, odmenou vám musí byť hrejivý pocit na duši (nechoďte na bicykli).

                                             Áno,  pochopili ste to správne, aj občerstvenie, najlepšie rybu (odborne fisch) si bu-

                                              naša SPFŠ kávu, ppr. čaj (odborne tschai). Štartovné (odborne fischermany) nie je.
                                              dete musieť priniesť svojpomocne. Za krásny úsmev (platí pre Fischerky) poskytuje

                               9.30 ažaž 10.00

                                          ktoré bude podľa počtu rybárov (odborne Fischerov) 2x15 min s opakovaním 9-násobným

                                          Vyhrá ten, kto bude najrybárskejší (odborne zufisch).

                 potrebnú šachovnicu a hodiny, a teda si spomenuté hmotné statky budú musieť priniesť svojpomocne.

                                          alebo 2x20 min s nahodením udice 7-násobným (to ak bude menej rybárov).

                je v tom, že včas neprihlásivším rybárom (fischerom) nebude poskytnutý hrací materiál, obsahujúci tak 

          Prihlášky, doložené rybárskym (odborne Fischerovým) lístkom, sa prijímajú do 06.02.2014.

                                    
                                          Potom sa už bude rybáriť (odborne fischerovať) podobne ako vo Švajčiarsku a to dokonca s tempom

                        Zapisovanie do štartovnej listiny (odborne fischerská prezentácia) sa uskutoční:

                               8. deň prvého párneho mesiaca roku ryby (fisch)

                                                  Zápis počtu ulovených rýb (nesprávne ELO fisch) do predloženého rybárskeho
                                                  (odborne fischerovjo) lístku. 
                                                  Kto ešte takýto FL nevlastní, nemá ELO fisch a teda bude smutný. Ak by nechcel
                                                  byť smutný, môže požiadať o jeho vydanie (u fischeriek oženenie).

c

     zostavili :           fischer Excell 960 v spolupráci s Udicom 960 a Prezidentom 960


