VRIENDENKRINGWEDSTRIJD 2017
H.S.V. ST. PETRUS WEERT
Hengelsportvereniging St. Petrus uit Weert organiseert in 2017 de jaarlijkse vriendenkringwedstrijd.
Onderstaand staat het wedstrijdschema, inclusief alle belangrijke informatie, opgenomen.

DATUM:

Zaterdag 19 augustus

TIJDSDUUR:

Van 9.00 uur tot en met 13.00 uur

PARCOURS:

Noordervaart

INSCHRIJVEN:

Inschrijven kan bij u eigen vereninging tot en met uiterlijk vrijdag 11 augustus.

AFHALEN PLAATSNUMMERS:

Het afhalen van de plaatsnummers is mogelijk tot UITERLIJK 7.30 uur

INSCHRIJFGELD:

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per deelnemer, volledig te betalen

nabij de Niesakkerbrug (2e brug, zijde van Nederweert-Eind)

bij het afhalen van de plaatsnummers (per vereniging).
Jeugdleden tot en met 15 jaar kunnen GRATIS deelnemen.

PRIJZEN:

PRIJZENVERDELING 1 : 3
Er zal een fantastisch en rijkgevuld prijzenpakket worden samengesteld,
bestaande uit schitterende levensmiddelenpaketten. De prijzen dienen
persoonlijk te worden afgehaald tijdens de prijsuitreiking.

PRIJSUITREIKING:

De prijsuitreiking zal zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd plaatsvinden
in het Botenhuis, gelegen aan de Kazernelaan 113 in Weert (parkeren kan
evt. op de parkeerplaats van Café Denneoord of op de parkeerplaats van
zwembad de Ijzerenman).

REGLEMENT:

- in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdwedstrijdorganisatie;
- de wedstrijdorganisatie heeft het recht om voor of tijdens de wedstrijd te controleren
op de naleving van het reglement;
- de wedstrijdorganisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan materiaal
of lichamelijk letsel;
- maximale hengellengte bedraagt 10 meter, maximale lijnlengte bedraagt
5 meter (het vissen met elastiek in de top/eerste hengeldelen is toegestaan);
- elke vorm van zinkvissen is verboden;
- het gebruik van veré de vase, tubifex, gekleurde maden en elke imitatie hiervan is ten
strengste verboden;
- tijdens de wedstrijd mag elke deelnemer in bezit zijn van maximaal 2 kg
kant- en klaar voer (inclusief eventuele verzwaringen);
- het lokvoer mag geen onnatuurlijke kleurstoffen bevatten;
- in alle gevallen waarin twijfel bestaat of aas of voer, gekleurd is of is voorzien van
kleurstoffen, beslist de wedstrijdorganisatie;
- licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan;
- er wordt gevist in 3 afzonderlijke vakken en is als volgt vastgesteld; bij een deeldeelnemersaantal van 15 is de indeling: 5,5,5. Bij 16 deelnemers is de indeling: 5, 6, 5.
Bij 17 deelnemers is de indeling: 6, 5, 6;
- de einduitslag is gebasseerd op vakpunten. Bij een vak van 15 deelnemers krijgt de
nummer een, 1 vakpunt, de nummer twee 2 vakpunten en de nummer vijftien, 15 vakpunten;
- deelnemers welke geen vis ter weging aanbieden krijgen het hoogste aantal punten
wat in een vak behaald kan worden, vermeerderd met een punt;
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- de klassering vindt per vak plaats op zowel het gevangen aantal stuks als het totaalgewicht. Bij een gelijk aantal punten gaat het hoogste gewicht voor. Is de klassering
dan nog gelijk dan gaat de deelnemer met het hoogste aantal stuks voor, leidt dit nog
tot een gelijke uitslag gaat de deelnemer voor welke het meeste naar het midden van
het vak heeft gevist. Leidt dit vervolgens nog tot een gelijke uitslag, beslist het lot;
- alle gevangen vissoorten tellen mee voor de klassering. Onder maatse vis
mag worden bewaard in een leefnet, conform dit reglement, op eigen risico;
- het gebruik van een katapult is op eigen risico toegestaan;
- het gereed hebben van meer dan 2 lijnen voorzien van een haak is op
eigen risico toegestaan;
- wanneer met een afzonderlijk hengeldeel zonder snoer wordt gecupt, is het niet
toegestaan tevens met een ander hengeldeel te vissen (er mag zich tijdens de
wedstrijd maar 1 hengel(deel) boven het wateroppervlak begeven);
- hulp tijdens de voorbereidingsfase van de wedstrijd is alleen toegestaan bij
invaliditeit of wegens ziekte, waarbij melding aan de wedstrijdorganisatie voorafgaande
aan de wedstrijd noodzakelijk is;
- het is een deelnemer niet toegestaan om meer dan een meter links, danwel rechts
van zijn plaatsnummer zijn vlonder te plaatsen;
- bij dreigend onweer wordt de wedstrijd direct middels een signaal stilgelegd. Op het
moment van het signaal dienen de lijnen direct uit het water te worden gehaald. Nadat
het onweer voorbij is, zal middels een signaal de wedstrijd worden hervat, en de
volledige wedstrijdduur van 4 uur worden vol gemaakt;
- alle deelnemers dienen een leefnet te gebruiken met een minimale lengte van 1,50 m.
Vis welke in een emmer wordt bewaard en ter weging wordt aangeboden telt niet mee
en leidt tot diskwalificatie;
- het gebruik van visvinders en voerboten is ten strengste verboden;
- wees milieubewust en laat geen rommel achter op of rond de visplaats;
- nadat het startsignaal is gegeven mag worden gevoerd en gevist. Op het moment dat
het eindsignaal is gegeven, dienen de lijnen direct uit het water te worden gehaald,
een vis die wordt gehaakt voor of op het moment dat het eindsignaal klinkt, telt mee
voor de klassering;

Wij wensen iedereen een sportieve en vangstrijke wedstrijd toe namens,
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