Wedstrijdvoorschriften
1.

Elke deelnemer(ster) ontvangt een door de organisatie opgestelde wedstrijdkaart welke men ontvangt bij de
inschrijftafel. Op zijn / haar deelnemerskaart kaart staat vermeldt; naam en kantnummer.

2.

Bij vooruitzicht op slechte vangst en of weerbericht zal de wedstrijdcommissie besluiten om op een ander
locatie te gaan vissen dan waar de wedstrijd is gepland. Dit wordt bij het inschrijven bekend gemaakt.

3.

Het is toegestaan jeugdleden t/m 14 jaar te helpen. Een zogenaamde biesplaats is mogelijk maar dient bij het
inschrijven te worden aangevraagd/aangegeven.

4.

Het is verboden om zonder toestemming van de wedstrijdcommissie van kantnummer te wisselen. Uw
kantnummer is uw vaste plaats (u kunt altijd de wedstrijdcommissie raadplegen)

5.

Per wedstrijd wordt de gevangen vis gemeten op lengte. Men dient minimaal 2/3 van de wedstrijdtijd gevist te
hebben om in de einduitslag van de wedstrijd te worden opgenomen. De deelnemer met het meeste aantal
cm vis is winnaar en ontvangt 1 punt. Nummer 2, twee punten enz. Bij de dagprijzen zal bij een gelijk aantal
punten degene met de grootste gevangen vis voorgaan. Voor degene welke geen vis hebben gevangen geldt
de volgende regel, als bijv 12 man vis hebben gevangen krijgen de deelnemers welke geen vis hebben
gevangen 5 punten extra dus 17 punten. Degene die niet gevist hebben ontvangen 75 punten.

6.

Periode prijzen. De visser welke de minste punten behaald in een kalenderkwartaal, is periode kampioen. Bij
een gelijk aantal punten geldt de regeling zoals aangegeven bij artikel 26. Per periode zijn er meerdere
prijzen. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Hengelsport Westland en Hengelhuis Maassluis.

7.

Einduitslag, Indien over 9 wedstrijden (na drie afvallers) twee of meerdere deelnemers hetzelfde aantal
punten hebben, zal de onderlinge positie per wedstrijd bepalend zijn. Voorbeeld: deelnemer A is over twaalf
wedstrijden drie keer eerste geworden en deelnemer B is twee keer eerste geworden, dan gaat A voor B enz.

8.

Bij de tweekamp wedstrijden stelt de vereniging dat als een lid kiest om ook voor de andere club te vissen,
hij/zij niet in dagklassement van de verenging wordt opgenomen en dus derhalve 75 punten krijgt. Kort
samengevat men mag maar voor één vereniging mee vissen.

9.

De tweekampwedstrijden welke in competitieverband (zoals in het wedstrijd overzicht vermeldt) worden
gevist tellen mee voor de competitie. Aan de hand van de gevangen vis wordt per vereniging per deelnemer
voor de competitie de punten geteld, gelijk aan de punten telling van de competitie wedstrijden welke in
clubverband worden gevist. Voor het bepalen van de winnende club gelden de door de clubs gemaakte
afspraken betreffende de gehanteerde formule.

10.

Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm, Zeeforel, Paling – zie
verder de bepalingen vermeld in de lijst van viswateren) dienen onmiddellijk te worden gemeten en
teruggezet.
Het niet naleven van deze regel betekent schorsing voor de rest van het seizoen

11.

De organisatie stelt zich op het standpunt dat iedere deelnemer mee doet op eigen verantwoording. Hierdoor
neemt de organisatie op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als er tijdens het
vervoer voor- en na of tijdens de wedstrijd een van de deelnemers of vrijwilligers letsel oploopt welke
veroorzaakt wordt door eigen toedoen of door toedoen van anderen. Tevens neemt de organisatie geen
verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid bij diefstal, en of beschadiging van materialen van de
deelnemers.
U bent niet verplicht om mee te rijden op de platte wagen/aanhanger achter de tractor,
Als u toch opstapt, rijdt u volledig op eigen risico mee.

12.

Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie direct op te volgen; overtreding kan tot
diskwalificatie leiden. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze achteraf mocht blijken, evenals elk
onsportief of respectloos, aanstootgevend verbaal of non-verbaal gedrag van de deelnemer(s) tijdens de
gehele wedstrijddag, kan leiden tot diskwalificatie.
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