
Voorjaarstrofee 2018 Gewicht

Datum Parcours Wedstrijdduur Inschrijven

Zaterdag 7 april Lange Heide 9.00 uur - 13.00 uur Achter de Globe
Zaterdag 21 april Meelfabriek 9.00 uur - 13.00 uur Odamolen
Zaterdag 5 mei Noordervaart 9.00 uur - 13.00 uur Niesakkerburg

Koningswedstrijden 2018 Gewicht

Datum Parcours Wedstrijdduur Inschrijven

Zaterdag 26 mei Noorderlaan 9.00 uur - 13.00 uur Bij de vijver (huizenkant)
Zaterdag 2 juni Noordervaart 9.00 uur - 13.00 uur Niesakkerbrug
Zaterdag 23 juni Sluis 15 9.00 uur - 13.00 uur Sluis 15
Zondag 8 juli Scheepswerf 9.00 uur - 13.00 uur Brug A2

Losse wedstrijden 2018 Gewicht

Datum Parcours Wedstrijdduur Inschrijven

Zaterdag 21 juli Noordervaart 9.00 uur - 13.00 uur Niesakkerbrug
Zondag 29 juli Noorderlaan 9.00 uur - 13.00 uur Bij de vijver (huizenkant)
Zaterdag 25 augustus Sluis 13 9.00 uur - 13.00 uur Sluis 13 (over de sluis rechts)
Zaterdag 1 september Wessem-Nederweert 9.00 uur - 13.00 uur Carpoolplaats Kelperbrug
Zaterdag 8 september Lange Heide 9.00 uur - 13.00 uur Achter de Globe

Vriendenkring wedstrijd 2018 Gewicht

Datum Parcours Wedstrijdduur Inschrijven

Zaterdag 18 augustus t Tipke Maarheeze volgt nog Vooraf: volgt nog

Herfstkampioenschap 2018 Gewicht

Datum Parcours Wedstrijdduur Inschrijven

Zaterdag 15 september Meelfabriek 9.00 uur - 13.00 uur Odamolen
Zaterdag 22 september Biesterbrug 9.00 uur - 13.00 uur Zijde Noordkade
Zaterdag 29 september Scheepswerf 9.00 uur - 13.00 uur Laarderbrug
Zaterdag 6 oktober Sluis 13 9.00 uur - 13.00 uur Sluis 13 (over de sluis rechts)

Losse wedstrijd 2018 Gewicht

Datum Parcours Wedstrijdduur Inschrijven

Zondag 14 oktober Sluis 15 9.00 uur - 13.00 uur Sluis 15

Winterkampioenschap 2018 Gewicht

Datum Parcours Wedstrijdduur Inschrijven

Zaterdag 20 oktober Wessem-Nederweert 9.00 uur - 13.00 uur Carpoolplaats Kelpen
Zondag 28 oktober Lange Heide 9.00 uur - 13.00 uur Achter de Globe
Zaterdag 3 november Sluis 15 9.00 uur - 13.00 uur Sluis 15
Zaterdag 10 november Meelfabriek 9.00 uur - 13.00 uur Odamolen

VERENIGINGSWEDSTRIJDEN H.S.V. ST. PETRUS 2018

!!!!                  ZIE OMME ZIJDE VOOR MEER INFO RMATIE                 !!!!



Inschrijven:      Tijdens de wedstrijden kan op bovengenoemde locatie tot uiterlijk

1 uur voor aanvang van de wedstrijd (tot uiterlijk 8.00 uur)  worden 

ingeschreven en worden tevens de plaatsnummers geloot.

Prijsuitreiking: De prijsuitreiking vindt na afsluiting van elk blok (derde/vierde wedstrijd)/losse

wedstrijd plaats. 

Klassering:       Van elk blok van 4 wedstrijden tellen de beste 3 wedstrijden mee voor het eind-

                        klassment, waarbij elke deelnemer,  welke minimaal 3 wedstrijden van een 

blok heeft meegevist, in de prijzen valt.  Het prijzenpakket zal fantastisch
zijn!!!!!
Van de blokken bestaande uit 3 wedstrijden tellen de beste 2 wedstrijden mee

voor het eindklassement, waarbij elke deelnemer, we lke minimaal 2 
wedstrijden van een blok heeft meegevist, in de pri jzen valt.
Voor de losse wedstrijden geldt een prijzenverdelin g van 1 : 3.

Inschrijfgeld:    Het inschrijfgeld  bedraagt per wedstrijd per deelnemer € 5. Dit dient

voorafgaande aan de loting, op bovengenoemde locatie, te worden betaald.

                         Voor de Koningswedstrijden is géén inschrijfgeld  verschuldigd. 

Clubkampioen: De winnaar van het totaal van de beste 16 wedstrijden (van de in totaal 21 
verenigingswedstrijden) mag zich Clubkampioen 2018 noemen. 
De clubkampioen zal tijdens de speciale feestavond op zaterdag 
8 december bekend worden gemaakt. Deze feestavond z al om 19.30 uur 
starten in het Botenhuis en is met partner.

Reglement: De belangrijkste bepalingen van het reglement luiden als volgt:
- in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijd-
  wedstrijdorganisatie;
- maximale hengellengte bedraagt 9,5 meter, maximale lijnlengte bedraagt 
  5 meter;
- gekleurd aas is in alle vormen verboden;
- het bezit of gebruik van veré de vase is ten stengste verboden;
- tijdens de wedstrijden op de kanalen mag een deelnemer in bezit zijn van 
  maximaal 3 kg kant- en klaar voer. Tijdens de wedstrijden op de  
  Noorderlaanvijver en de Noordervaart geldt een voerbeperking 
  van maximaal 2 kg voer;
- het lokvoer mag geen kleurstoffen bevatten;
- licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan;
- het vissen en/of voeren met wormen is het gehele jaar toegestaan;
- bij een deelnemersaantal van 14 of meer wordt in 3 vakken gevist, tussen de
  8 en 13 deelnemers in 2 vakken en tot en met 7 deelnemers in een vak;
- elke vorm van zinkvissen is verboden;
- alle wedstrijden worden geklasseerd op gewicht. 
- alle gevangen vissoorten tellen mee voor de klassering;
- 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.

Wij wensen iedereen sportieve en vangtrijke wedstrijden toe namens,
De wedstrijdorganisatie van H.S.V. St. Petrus Weert EO


