Reglement HC Excelsior Winschoten zomercompetitie

Voor de vissers in de A-klasse (stekvissers):
1. Er wordt gevist op stek. Bij aankomst aan het water moet u bij het steknummer plaatsnemen. Op de
stek moet recht vooruit worden gevist. U mag maximaal één meter links of rechts van uw steknummer
plaatsnemen. Het is niet toegestaan de bordjes met steknummers te verplaatsen.
2. De wedstrijdleiding geeft aan hoe laat de wedstrijd begint en eindigt. Voorafgaand aan de wedstrijd
wordt een voorbereidingstijd gehanteerd.
3. Bij gelijk gewicht wint degene met het steknummer die het dichtst bij het midden van het vak zit.
Voor de vissers in de B-klasse (vissen A naar B systeem):
4. U kunt uw eigen plek uitkiezen binnen het aangewezen parcours. Eénmaal een plaats gekozen, mag u
zich niet meer per auto verplaatsen, alleen nog te voet en alleen als u géén vis in het net heeft. Zie
ook bepaling 15. Er geldt géén aanvangstijd voor het vissen.
Algemeen geldend:
5. Het viswater en het parcours worden vóór de wedstrijd door de bestuur bekend gemaakt. Bij vertrek
rijdt een door het bestuur daartoe aangewezen persoon voorop. Iedereen blijft achter die auto.
6. In de competitie wordt gevist op gewicht in een A en B klasse. De indeling van de klasse wordt bij
aanvang van de competitie gemaakt en is bindend: de indeling kan tijdens de competitie niet meer
worden gewijzigd.
7. Wedstrijdpunten worden toegekend op basis van plaatscijfers (nr. één krijgt 1 punt, nr. twee krijgt 2
punten, etc.). Wanneer iemand niet deelneemt aan een wedstrijd, worden 50 punten toegekend. Ook
worden 50 punten toegekend bij diskwalificatie.
Wanneer iemand wél deelneemt, maar niet daadwerkelijk heeft gevist, wordt het aantal punten van de
laagst geëindigde deelnemer + 10 toegekend. (Tenzij er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling
aan het bestuur). Iemand is een deelnemer als hij zich heeft ingeschreven en inleg heeft betaald.
8. Competitiewinnaar is degene met het laagste aantal punten. De eindklassering wordt als volgt
bepaald:
totaal wedstrijdpunten -min- aftrek slechtste wedstrijden -min- aftrek aantal deelgenomen wedstrijden.
Bij gelijke eindklassering gaat het hoogste gewicht voor. Voor de zomercompetitie geldt aftrek van de
3 slechtste wedstrijden.
9. Het viswater is van tevoren vastgesteld. Het bestuur heeft altijd het recht om hiervan af te wijken..
10. Bij het vissen gelden de wettelijke minimummaten (zie onderaan pagina). Snoek, snoekbaars, paling,
karper en graskarper zijn uitgesloten. Wanneer bij weging uitgesloten of ondermaatse vis wordt
aangetroffen, wordt die vis niet meegewogen en wordt daarnaast per uitgesloten of ondermaatse vis
300 gram in mindering gebracht. Bij 3 of meer uitgesloten of ondermaatse vissen volgt diskwalificatie.
11. Er wordt gevist met 1 hengel, voorzien van 1 enkele haak.
12. Het is niet toegestaan om meer dan één hengel gelijktijdig in of boven het water te hebben, ook al is
deze niet beaasd of voorzien van een haak. Dit geldt dus ook voor het zgn “cuppen”. Het is wel
toegestaan om een of meerdere opgetuigde hengels of topsets op de wal te hebben liggen. Dit op uw
eigen risico.
13. Bij het einde van de wedstrijd moet het vissen direct worden beëindigd. Een op dat moment gehaakt
vis telt nog mee.
14. Er mag niet worden gevist en/of gevoerd met vers de vase of gekleurde maden.
15. Vis mag alleen in een leefnet worden bewaard. Het is niet toegestaan om met vis in het leefnet te
lopen. Tijdens en na wedstrijd blijft het leefnet in het water. De wedstrijdleiding weegt de gevangen vis.
16. Per leefnet is maximaal 20 kilo vis toegestaan. Als bij de weging meer dan 20 kilo in één net wordt
aangetroffen, geldt voor dat leefnet 20 kilo als gevangen gewicht.
17. Gebruik van een katapult of voerboot is verboden.
18. Het is niet toegestaan om veranderingen aan de oever(wal) aan te brengen.
19. Prijzen per wedstrijd worden alleen uitgereikt aan degenen die bij de uitreiking aanwezig zijn én aan
degene die zich met een gegronde reden vóór de uitreiking bij het bestuur (of vertegenwoordiging)
hebben afgemeld. Dit ter beoordeling aan het bestuur.
20. Bij onweer kan de wedstrijd worden onderbroken of afgelast. Wanneer tijdens onweer getoeterd
wordt, moet u de wedstrijd direct onderbreken. Neem plaats in uw auto en ga niet inpakken op het
parcours. U mag het vissen dus niet op eigen initiatief hervatten! Bij hervatting van de wedstrijd wordt
opnieuw één toetersignaal gegeven. Als de wedstrijd wordt afgelast hoor u drie toetersignalen direct
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na elkaar. Als de wedstrijd afgelast wordt, telt deze als de wedstrijdduur voor 2/3 verstreken is. Dit ter
beoordeling aan het aanwezige bestuur.
21. Uw visstek moet na afloop schoon worden achtergelaten.
22. Het is niet toegestaan aanstootgevend of hinderlijk gedrag te vertonen waardoor de vereniging
negatieve gevolgen kan ondervinden.
23. Overtreding van de bepalingen kan leiden tot diskwalificatie.
24. Klachten moeten uiterlijk binnen een half uur na het einde van de wedstrijd zijn ingediend bij de
organisatie/wedstrijdleiding. Klachten die later komen, worden niet in behandeling genomen
25. Naast dit reglement zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Indien er sprake is van een situatie
waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of
schade voor, tijdens of na de wedstrijd.
Minimummaten in cm’s
Barbeel 30, serpeling 15, kopvoorn 30, zeelt 25, Bot
20

Mindestmasse in Zentimeter
Barbe 30, Hasel 15, Döbel 30, Schleie 25, Butt
20

Gesloten tijden
Barbeel, kopvoorn en winde :van 1 april tot en met 31
mei.
Baars: van 1 april tot de laatste zaterdag van mei

Schonzeiten
Barbe, Döbel und Aland 1. April bis 1. Juni
Barsch: 1. April bis zum letzten Samstag im Mai

