Reglement zoutwatercompetitie HSV Oosterschelde
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Om te kunnen meedoen aan het clubkampioenschap dient men lid te
zijn van HSV Oosterschelde. U dient uw vispas van de vereniging
steeds bij u te hebben.
Uw kant nummer op de visplek wordt voorafgaande aan de wedstrijd
door loting bepaald. Kantnummers eindigend op een 3 of 8 zijn
controleurs.
De controleur dient zorg te dragen voor de aan hem uitgereikte meetlat
en meetlijsten evenals voor de nummerbordjes van de door hem te
controleren deelnemers.
Het vissen en inwerpen dient te geschieden vanaf de waterlijn. (dus
niet waden).
Om gevangen vis tijdelijk te bewaren dient men een emmer met
voldoende water bij zich te hebben
De wedstrijdduur is vooraf bepaald (zie site HSV Oosterschelde). Voor
het startsein mag niet worden gevist. Bij het eerste signaal begint de
wedstrijd, het tweede signaal geeft het einde aan, waarna onmiddellijk
moet worden ingehaald. De op dat moment aangehaakte vis telt mee.
De wedstrijdduur kan worden ingekort of worden uitgesteld als
noodweer of de veiligheid van de deelnemers dit wenselijk maakt. Dit
te bepalen door de wedstrijd commissie.
Iedere deelnemer dient zelfstandig te kunnen inwerpen. Bij het landen
van grote vis mag men hulp vragen. Jeugdleden mag men een helpende
hand bieden. (echter niet het overnemen van de hengel zowel bij het
inwerpen als bij het binnen draaien van vis)
Er mag worden gevist met 1 hengel voorzien van een onderlijn met ten
hoogste 3 haken. (Dreg niet toegestaan.)
Het in reserve hebben van beaasde onderlijnen is toegestaan. Een
gereedstaande reservehengel is alleen toegestaan zonder onderlijn.
Met dobber mag uitsluitend gevist worden wanneer een mede visser
hier geen hinder van kan ondervinden.(niet losdrijvend)
Gevist mag worden met alle soorten aas met uitzondering van krab.
Alleen de vis gevangen aan eigen uitrusting telt mee (geen afgeworpen
onderlijnen). Aangehaakte dode vis telt niet mee. Vis door meerder
deelnemers gehaakt telt alleen voor degene die de vis in de bek
gehaakt heeft. Hebben meerdere deelnemers de vis in de bek gehaakt
dan telt deze voor een ieder van de betrokken deelnemers als een
gehele vis.
De visser dient zijn gevangen vis zelf schoon bij de controleur aan te
bieden. Waar deze direct gemeten en geregistreerd wordt.
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Als de controleur vis vangt dient deze een naast hem deelnemende
visser bij zich te roepen als getuige bij het meten van de door de
controleur gevangen vis.
Er wordt gevist op lengte. Iedere centimeter is 1 punt. De lengte van de
vis wordt naar boven afgerond. Vis beneden 10 cm telt als 1 punt ( 9,9
cm is 1 punt; 10 cm is 10 punten en 10,1 is 11 punten). De wedstrijd
wordt gevist om het hoogst aantal vangstpunten.
Gedurende de geep wedstrijd gevangen vis welke geen geep is, wordt
gewaardeerd met 1 vangstpunt.
Beschermde vissoorten moeten na meting direct worden teruggezet.
De mee te nemen vis dient direct na meting gedood te worden.
Vis die niet meegenomen wordt, dient na het meten direct terug gezet
te worden.
De prijsuitreiking heeft onmiddellijk plaats na het einde van de
wedstrijd.
Elke wedstrijd geeft een uitslag waarbij de deelnemer met het hoogst
aantal vangstpunten 1 klassementspunt krijgt, degene met het 2e hoogst
aantal vangstpunten krijgt 2 klassementspunten enz. Bij gelijk aantal
vangstpunten telt in volgorde; hoogst aantal gevangen vissen, grootste
vis, het lot. Deelnemers zonder vis krijgen 5 klassements punten meer
dan de laatste deelnemer met vis.
Voor de zoutwatercompetitie zullen in totaal 9 wedstrijden worden
vervist waarvan de beste 6 tellen.
Om kampioen te worden moet men ten minste aan 6 wedstrijden
hebben deelgenomen. Diegene met het minste aantal
klassementspunten is kampioen. Bij gelijk aantal klassementspunten
wordt gekeken naar het resultaat van de 7e wedstrijd. Is dat ook gelijk
dan is het resultaat ven de volgende wedstrijd bepalend. Indien dit
allemaal gelijk is telt het grootst aantal vissen boven de 10 cm. Is dit
ook allemaal gelijk telt het totaal aantal cm over de competitie. Daarna
de grootste gevangen vis.
Iedere poging tot misleiding of bedrog, ook indien dit achteraf mocht
blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend gedrag kan tot
diskwalificatie leiden van zowel de wedstrijd als de competitie. Een en
ander ter beoordeling van het bestuur na overleg met de commissie.
Iedere deelnemer wordt geacht met de inhoud van dit reglement op de
hoogte te zijn. Deelnemen is instemmen met dit reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijd
commissie.
Beslissingen van de wedstrijdcommissie zijn bindend.
Laat niet als dank rotzooi achter. Denk aan de natuur.
De wedstrijdcommissie wenst u een prettige, sportieve, spannende
en visrijke competitie toe.

