Programma Zaterdag- en avondcompetitie 2018

Zat. 14 april; Vecht bij “Chalet Parc Vechtoever” in Nederhorst den Berg
Zat. 21 april; t’Gein, noordzijde, (2e weg links na de hoge brug)
Don. 3 mei ;

Angstel thv beeldentuin tussen Baambrugge en Abcoude

Din. 29 mei; Muidertrekvaart thv Maxis
Din. 19 juni;

A’dam-rijnkanaal thv gemeentewerf, Weesp

Don.

Smal Weesp, tevens koppelwedstrijd A+B poule met vrije
hengelkeuze voor beide vissers

5 juli;

Zat. 18 aug.;

Hilversumskanaal, invalideparkeerplaats thv Intratuin

Zat. 25 aug.;

Reserve wedstrijd, indien een van de voorgaande wedstrijden
uitvalt.
Angstel bij gemaal thv Nieuwersluis of in het kanaal thv
Nigtevecht.

Zat. 6 okt.;

Weespertrekvaart,
verzamelen bij het voormalige tuincentrum de Boer

Opgelet, aangepaste verzamel- en vistijden !
Verzameltijden zaterdagen 07:00, vissen 07:45 – 11:45u.
Verzameltijden din./don.avonden 17:45, vissen 18:30 – 21:30u.
Verzameltijd op 6 okt.; 7:30, vissen van 8:15-12:45u.
Inschrijfgeld € 30,-De koppelwedstrijden zijn in de Loosdrechtse trekgaten op
zaterdag 26 mei en 29 september.
Verzamelen 06:45, vissen 07.00 – 12:45u.
Inschrijfgeld € 15,00

WEDSTRIJDREGLEMENT

1

Er word gevist op Witvis.
Onder witvis wordt verstaan; riet-,blank-,ruis-voorn, brasem, kolblei, zeelt, karper, giebel,
alver, winde. Gevangen baars, pos en donderpadjes mogen als uitzondering worden
meegewogen.

2

Er wordt gevist op gewicht, waarbij alle vissen aan de wettelijke minimale maten moeten
voldoen, Kijk voor de wettelijke maten op de tabel van de volgende bladzij. Snoekbaars,
Snoek, en Paling, etc. tellen niet mee en moeten direkt worden teruggezet.

3

Als aas mag geen Vers de fase of gekleurde maden worden gebruikt.

4

Er wordt gevist met een vaste hengel waarvan de lengte de 11.00 meter niet mag
overschrijden.

5

Er mag maar met 1 hengel worden gevist.( 1 topset mag visgereed liggen)
Meerder topsets mogen klaar liggen indien niet voorzien van een haak.

6

De plaats in het visparcours wordt door loting bepaald; de deelnemers zijn verplicht
die plaats te bezetten. Men mag maximaal één meter links of rechts van het
geplaatste plaatsnummer gaan zitten.

7

Elke deelnemer is verplicht een schepnet en een leefnet ( geen metaal ) bij zich te
hebben en die ook te gebruiken.

8

Per wedstrijd vindt een classificatie per cijfer plaats. De deelnemer met de grootste
vangst krijgt het laagste plaatsnummer, namelijk 1. Deelnemers, die niets hebben gevangen,
krijgen 5 punten meer dan degene met het hoogste plaatsnummer. Personen, die niet aan de
wedstrijd hebben deelgenomen, krijgen 10, punten meer.

9

De vier best geviste wedstrijden gelden voor de eindklassering; de plaatsingscijfers
worden opgeteld.

10

Er wordt in twee groepen ( poules ) gevist:
- Een A-poule, bestaande uit deelnemers, die in het verleden hebben getoond goede
resultaten te behalen en die maximaal uit de helft van het totaal aantal deelnemers
bestaat.
- Een B-poule, bestaande uit de rest van de deelnemers.
Aan het eind van elk seizoen gaan de drie hoogst geplaatsten uit de B-poule naar de
A-poule en de drie laagst geplaatsten uit de A-poule naar de B-poule.

11

De deelnemers dienen voor het begin van het wedstrijdseizoen het inschrijfgeld, dat
recht geeft op deelname aan alle competitiewedstrijden, in één keer te voldoen.

12

Bij opkomend onweer zal de wedstrijd worden afgeblazen; hervatting van de wedstrijd
zal afhankelijk zijn van het tijdstip, waarop het onweer voorbij is.

13

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vispas en een geldige
vergunning van de federatie Gooi- en Eemland en die ook bij zich dragen; Bij in
gebreke blijven is een eventueel ontvangen proces-verbaal voor eigen rekening.

