Wedstrijdreglement wintercompetitie 2014-2015 Strandafdeling
1 Inschrijving in het clubgebouw vanaf 6.30 tot uiterlijk 7.30 uur,
inschrijving dient altijd persoonlijk te gebeuren.
Inschrijfgeld is als volgt; Competitie 15.=€,Koppel 5€, Dagprijs 4€ incl.1€ voor de lopende kosten
Inschrijfgeld ineens te voldoen tijdens het inschrijven in het clubhuis voor de hele competitie
is dit een probleem dan zullen we een regeling met u treffen.
Tijdens het inschrijven zal u een verklaring worden aangeboden, wilt u meerijden met de kar dan
Ondertekend inleveren bij de inschrijftafel, zie punt 23 van dit reglement.
3e wedstrijd vanaf 6.30-7.15 trekt u daar de plaats nummers voor de hele competitie, en kunt u voor
elke competitiewedstrijd u inschrijfkaart, meetlat in het clubhuis afhalen bij Wianda of Ton tussen
6.30-7.15 uur
Alle deelnemers moeten uiterlijk om 7.30 het clubhuis verlaten hebben.
2 Inschrijving voor deelname aan de competitie, voor aanvang van de competitie, doch uiterlijk
voor aanvang van de tweede wedstrijd daarna is dit niet meer mogelijk.
3 Wilt u naast elkaar vissen (maximaal 2 personen)
dient u dit voor de aanvang van de competitie kenbaar te maken u vist dan wel het gehele
seizoen. naast dezelfde persoon, Men is wel verplicht zich beiden aan de inschrijftafel te melden
hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Introducés mogen maximaal aan twee competitie wedstrijden deelnemen.
4

Naast de normale competitie wordt er ook een koppelcompetitie gevist, u dient voor de competitie
3 personen op te geven waarvan de totale gevangen lengte van deze drie opgeteld wordt en dit
telt als dag uitslag, de totale lengte gevangen gedurende de competitie van deze 3 is het
eindresultaat.

5 De competitie wordt gevist over 14 wedstrijden waarvan de beste 10 tellen voor het eindresultaat,
Indien u niet aanwezig bent, ontvangt u 40 punten.
Indien u geen vangstcentimeters heeft, ontvangt u 5 punten meer dan de laatste visvanger van u
poule met een minimum aantal punten wat gelijk staat aan de helft van het aantal deelnemers van
de betreffende poule.
.
6 Vistijden staan vermeld in het programma, bij tijdsoverschrijding geconstateerd door een van de
commissieleden volgt diskwalificatie.
7 Er mag gevist worden met 2 hengels voorzien van maximaal 3 haken per hengel, een beaasde
onderlijn mag klaarliggen, de haken hiervan mogen geen gevaar vormen voor derden.
8 Voor de aanvang van de wedstrijd mogen de deelnemers geen vis in bezit hebben.
9

Alle aassoorten zijn toegestaan m.u.v. witjes en zachte krab geur en smaakstoffen zijn toegestaan
mits biologisch afbreekbaar.

10 Het meten van de vis dient altijd door minimaal 2 personen te gebeuren

11 Gevangen vis wordt gemeten op het strand de controleurs/meters worden bepaald door het lot n.l.
de nummers 3 en 8 als eindcijfer van het plaats nummer zullen meten b.v. 3,13, 23.enz.
een
ieder met een meetnummer is verplicht te meten zo niet dan volgt Diskwalificatie.
Deelnemerskaarten, die u ontvangt bij het inschrijven, dienen voor aanvang van de wedstrijd bij de
voor u dichtstbijzijnde controleur te worden ingeleverd zo ook de plaats nummers.
Bot, zeebaars, puitaal, meun, en fint dienen altijd levend ter meting aangeboden te worden,
zodat deze vissoorten levend kunnen worden teruggezet.
= Behandel u vis met respect, indien nodig gebruik een onthakings tang.

Wettelijke beschermde vissoorten zoals Zalm,Zeeforel,Houting, Paling
worden wel gemeten. (conform sportvisserij Nederland).
Gevangen exemplaren dient u direct te laten meten en dienen ook
direct teruggezet te worden. (conform S.V.N.)
Rondvis zoals gul en wijting dienen zo snel mogelijk ter meting te worden aangeboden, indien
overlevings kans aanwezig is, zo niet dan de vis bij de controleur c.q. meter achterlaten.
De lengte van de vis wordt gemeten van snuit naar staarteinde en word afgerond naar boven
b.v. 11,1=12 13,4 =14 enz. vissen van 10 cm. of minder worden geteld als 3 punten dus
9,9=3 punten 10,1=11 punten
Rondvis met afgeknipte staart dient u te bewaren in een emmer met gesloten deksel.
Zijn er omtrent punt 11 nog vragen kunt u terecht bij een van de commissieleden.
Controleurs dienen de deelnemerskaarten na afloop in te leveren bij Wianda en Erik
Ieder die zijn deelnemerskaart niet inlevert krijgt 40 punten.
12 Bij slecht weer beslist de commissie over het al dan niet doorgaan, bij een weersverslechtering
kan de wedstrijd worden gestaakt, bij onweer wordt de wedstrijd gestaakt, de gevangen vis op dat
moment van staken telt als uitslag.
13 Waden is toegestaan tot kruishoogte, mits dit verantwoord is met stroming en golfhoogte, vissen
vanaf de bank als er tien cm water opstaat, als men geen overlast veroorzaakt aan medevissers
bij twijfel even overleggen met je medevisser dus doe het in overleg, staat men op de bank dan
mag men niet achterwaarts in het zwin vissen, dan geld de bank als vloedlijn, hierin draagt u een
stukje eigenverantwoordelijkheid.
14 Werpen met een z.g. pendulum of halve pendulum worp is niet toegestaan
15 Bij minimaal 3 afgelastingen kunnen er wedstrijden worden ingehaald d.m.v. Inhaalwedstrijd.
Deze is vastgesteld op 12 April 2015.
16 Bij een gelijke uitslag telt eerste het meest aantal vissen, daarna de grootste vis en als laatste
beslist het lot.
17 Er zal na de wedstrijd absoluut geen vis worden gemeten in het clubgebouw
18 Bij inschrijving voor een wedstrijd dient men ook daadwerkelijk te vissen, dus niet inschrijven en
dan naar huis, u dient minimaal 2 uur te vissen om in het dag resultaat te worden opgenomen

19 De competitie bestaat uit een A, B en C poule, die zullen worden ingedeeld aan de hand van de
uitslagen van de vorige competitie ,nieuwkomers beginnen altijd in de C poule
20 Er wordt gevist op lengte, de meeste cm. Wint, voor de competitie krijgt de n.r.1 van de dag
uitslag.
1punt, nr2, 2punten enz. dit per poule.
Algeheel kampioen wordt degene met het meeste aantal cm. ongeacht in welke poule deze vist.

21 Afmelden, iedere visser die verhinderd is voor de volgende competitiewedstrijd is verplicht zich af
te melden dit om een betere verdeling van de meetplaatsen te verkrijgen dit kan op
Vrijdagavond tussen 18.00 - 20.00uur bij Wianda op 06-22215210 of per mail
. wianda@vanelswijk.nl .
of evt. bij Ton op 06-22607826. eenieder die zich niet afmeld krijgt 40 punten deze zijn niet
aftrekbaar.
22 De vereniging “H.S.V. de Sportvisser” heeft geen verantwoordelijkheid voor schade die aan
spullen van een deelnemer ontstaan ,voor, tijdens of na een wedstrijd, of welke schade dan ook in
alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de strandviscommissie.
23 Betreden en meerijden op de kar is geheel op eigen risico, ook de
bestuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld.
De Strandviscommissie
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