WEDSTRIJDVOORSCHRIFTEN
1.
Jaarlijks wordt een federatief kampioenschap kustvissen georganiseerd. Om het
kampioenschap wordt gevist in de categorieën:
a. heren
b. dames
c. jeugd (12 tot en met 18 jaar, de bereikte leeftijd op 1 januari van het jaar waarin het
kampioenschap wordt gevist is bepalend)
d. verenigingen.
2.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op naam gestelde geldige VISpas of
JeugdVISpas van een bij Sportvisserij Zuidwest Nederland aangesloten vereniging.

3.

Het aantal persoonlijke deelnemers per inschrijvende HSV voor de selectiewedstrijd is
onbeperkt. De minimumleeftijd voor de deelnemers is 12 jaar, bereikt per 1 januari van het
jaar waarin de wedstrijd wordt gehouden.
Aanmelding geschiedt via de webwinkel op de website www.sportvisserijzwn.nl. Sportvissers
kunnen zich individueel opgeven. Het secretariaat van de aangesloten vereniging kan dit
echter ook nog doen. Inschrijvingen dienen vóór maandag 1 april 2019 om 09.00 uur
ontvangen te zijn. Sportvisserij Zuidwest Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk
indien de aanmelding niet tijdig of niet correct is ontvangen.

4.

Deelnemende verenigingen dienen zelf voor wedstrijdcontroleurs te zorgen.
<5 deelnemers: een wedstrijdcontroleur aanbrengen is niet verplicht;
5-10 deelnemers: de vereniging moet voor minimaal één wedstrijdcontroleur zorgen;
>10 deelnemers: de vereniging moet voor minimaal twee wedstrijdcontroleurs zorgen.
Indien een vereniging geen wedstrijdcontroleur aanlevert dan zijn alle deelnemers van deze
vereniging uitgesloten van deelname!

5.

Op grond van de vangstpunten van de individuele deelnemers per vak, wordt een individueel
klassement opgemaakt. Diegene, die in het vak het hoogste aantal vangstpunten heeft
behaald wordt nummer 1 en ontvangt 1 klassementspunt, de nummer 2 in dat vak ontvangt 2
klassementspunten en vervolgens in opvolging zoals ook bij de voorselecties en de Finale
Open NK Kustvissen door Sportvisserij Nederland wordt gehanteerd.

6.

De vangstpunten zijn gerelateerd aan de gesaldeerde lengten van de gevangen vis, alsmede
punten voor gevangen ondermaatse vissen. Indien mocht blijken, dat meer deelnemers in het
vak een gelijk aantal punten hebben, dient voor de individuele klassering op de volgende wijze
de rangvolgorde te worden vastgesteld:
A. Volgens het totaal aantal gevangen vissen;
B. Volgens het totaal aantal gevangen vissen van 10 cm of groter;
C. Volgens het grootste gevangen exemplaar, indien gelijk het 2e grootste, etc.;
D. Indien dit ook gelijk is, ontvangen de deelnemers dezelfde klassering en wordt doorgeteld
(bijv. 2 x nr. 12, volgende nr. 14). Vervolgens wordt een totaalklassement opgesteld, waarbij
de vakwinnaars zich klasseren (op volgorde van vangstpunten en bij een ex-aequo volgens
bovengenoemde rangvolgorde) van de individuele uitslag, vervolgens de nrs. 2 enz..

7.

Elk vak heeft een Stek van Ard. De Stek van Ard is één van de uitgezette visplekken. Welke
stekken dit zijn wordt vóór de wedstrijd, tijdens de opening, door loting bepaald. Als degene op
de Stek van Ard zijn vak wint, krijgt hij € 100,-. Wordt er op de Stek van Ard niet het vak
gewonnen, dan gaat deze prijs niet over naar een ander.

8.

Vissers die geen vangstpunten hebben behaald, ontvangen één klassementspunt meer dan
het hoogste aantal klassementspunten in enig vak, rekening houdende met doortellen bij
geval van gelijke klassementscijfers, dus inclusief het dames- en jeugdvak.

9.

Niet verschenen vissers ontvangen géén vangstpunten én geen klassementspunten. Voor hen
is, wanneer zij wél zijn aangemeld, wél inschrijfgeld verschuldigd.

10.

De beste drie deelnemers van een vereniging uit een verschillend vak bepalen de
verenigingsuitslag. Hiertoe worden de klassementspunten van de vakuitslagen bij elkaar
opgeteld. Indien verenigingen gelijke klassementspunten hebben behaald, dient op
onderstaande wijze de rangvolgorde te worden vastgesteld.
A. Volgens de hoogste individuele vakuitslag per vereniging (indien gelijk het een-na-hoogste);
B. Volgens het totaal aantal vissen van de drie hoogst geëindigde leden;
C. Volgens het totaal aantal gevangen vissen van 10 cm of groter van de drie hoogst
geëindigde leden;
D. Volgens het grootste gevangen exemplaar van één van de drie hoogst geëindigde leden
(indien gelijk, gevolgd door een-na-grootste, enz.);
Indien dit ook gelijk is, ontvangen de verenigingen dezelfde klassering en wordt doorgeteld
(bijv. 2 x nr. 12, volgende nr. 14).
Toelichting: een vereniging waarvan géén jeugdlid en/of dame vertegenwoordigd is kan dus
slechts punten halen uit de “herenvakken”. Zie punt 3 van het wedstrijdreglement. Door deze
puntentelling wordt het deelnemen van dames en jeugdleden extra gestimuleerd.

11.

De klassementspunten van de deelnemers van de drie hoogst geëindigde leden uit een
verschillende vak van elke vereniging worden getotaliseerd. De vereniging die het laagste
aantal klassementspunten heeft behaald, wordt Federatief Kampioen Zout van het
desbetreffende jaar.

12.

De dame/jeugdlid/heer met het laagste klassementscijfer en de meeste vangstpunten zijn de
respectievelijke Federatieve Kampioenen Zout van het desbetreffende jaar.

13.

Deze wedstrijd geldt tevens als selectiewedstrijd voor de Finale Open Nationaal
Kampioenschap Kustvissen (Heren). De afvaardiging naar de Finale Open Nationaal
Kampioenschap Kustvissen wordt gevormd door de bovenste 40% van de einduitslag
(afgerond naar boven). Er wordt doorgeteld als iemand verhinderd is.

14.

Deelnemers kunnen met tractors naar de stek gebracht worden. Dit gebeurt op eigen risico!
Door het opgeven voor deze wedstrijd gaat u ermee akkoord dat Sportvisserij Zuidwest
Nederland en de Hoekse Watersportvereniging op geen enkele wijze aansprakelijk zijn
voor eventuele ongevallen of schade.

WEDSTRIJDREGLEMENT
1.

Elke deelnemer ontvangt op een door Sportvisserij Zuidwest Nederland te bepalen
verzamelpunt een gekleurde kopie van zijn/haar deelnemerskaart: deze vermeldt zijn/haar
plaatsnummer.

2.

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.

3.

De deelnemers worden verdeeld over vakken. Een vak bestaat uit maximaal 30 vissers. Voor
de dames en jeugd zijn er afzonderlijke vakken.

4.

De afstand tussen twee plaatsnummers bedraagt circa 20 meter.
Er mag ten behoeve van het inwerpen en/of uitdraaien tot kniehoogte in het water worden
gelopen; het vissen gebeurt vanaf de waterlijn. Vissen vanaf een drooggevallen bank is
uitsluitend toegestaan indien tenminste aan één zijde de bank niet is onderbroken door water
(dus aansluit aan het strand) én de mui/zwin niet dieper is dan kniehoogte.

5.

De deelnemers zijn vrij in de keuze van het werpgewicht, type en soort, mits het niet - na te
zijn ingeworpen - afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert.
Uitzondering hierop zijn de Dames. Zij zijn verplicht gebruik te maken van, door Sportvisserij
Zuidwest Nederland, beschikbaar gestelde loodvrije werpgewichten. Het niet gebruiken van
deze loodvrije werpgewichten leidt tot diskwalificatie.

6.

Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen vis in bezit hebben. Iedere deelnemer
dient te beschikken over een emmer van minimaal 10 liter, half gevuld met zeewater, om zijn
vangst kortstondig (tot de komst van de controleur) in te bewaren.
De deelnemer dient te vissen met één hengel met opwindmechanisme (molen of reel),
voorzien van ten hoogste drie haken.
Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve zachte krab. Het voorhanden hebben en het gebruik
van reuk- en smaakstoffen in of aan het aas is verboden.
Het samenstellen van de onderlijn en de gebruikte materialen zijn vrij. Het is mogelijk om op
de haaklijn attractieve materialen te gebruiken zoals blanke lepels, gekleurde drijvende en
niet-drijvende kralen/foam (max. grootte 15 mm), gekleurde veren, fluorescerende voorwerpen
etc. Een maximum van slechts 3 drijvende kralen/foam, met een maximale diameter van 15
mm, is toegestaan. Geen andere drijvers, of drijvende materialen zijn toegestaan op de
onderlijn, of op de haaklijn of op de hoofdlijn. De drijvende kralen/foam zijn slechts toegestaan
op de haaklijn (de haaklijn is het deel van de onderlijn met de haken). Het gebruik van een
schuivende haak op de hoofdlijn is verboden. Het ter beschikking hebben van reservehengels
met gemonteerde molen met de lijn door de ogen is toegestaan, mits niet voorzien van
onderlijn. Beaasde onderlijnen, mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn toegestaan.
Deelnemers mogen op geen enkele wijze hulp van anderen aanvaarden.

7.

Vis dient na vangst direct ter meting aan de controleur te worden aangeboden. De controleur
zet de vis na meting in het water terug CATCH EN RELEASE. Indien een deelnemer
meerdere lijnen, van andere deelnemers en/of losse lijnen, binnenhaalt, mag er géén vis van
de haken worden gehaald. Er dient te allen tijde overeenstemming te zijn met betrokken
deelnemers en/of controleurs over aan wie de vis toekomt, alvorens de vis wordt onthaakt.

8.

De deelnemer dient gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking
ontstaat en aldus de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Gevangen vis dient eerst in de
emmer met water te worden gedaan alvorens opnieuw mag worden ingegooid.

9.

Er wordt gevist op alle maten, waarbij elke aangevangen en genoteerde centimeter
gewaardeerd wordt met één punt, met uitzondering van vissen beneden de 10 cm, waaraan
ongeacht de soort 1 punt per vis wordt toegekend. Er wordt naar boven afgerond (14,3 cm =
15 pt) met uitzondering van vis onder de 10 cm (9,9 cm = 1 pt). Bij vangst van een vis met
haken van verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deelnemer, van wie de haak in de
bek van de vis zit, de wedstrijdpunten. Heeft een gevangen vis haken van meer deelnemers in
de bek, dan wordt de vis niet gewaardeerd. Als bij het indraaien meerdere onderlijnen verward
zijn, mag eventueel aangevangen vis pas worden onthaakt indien overeenstemming is aan
wiens onderlijn de vis is gehaakt. Indien géén overeenstemming is, beslist de controleur. Vis,
aangevangen aan onderlijnen die bij het indraaien niet aan een hoofdlijn waren bevestigd (bv
afgegooide lijn), telt niet mee.

10.

Geschillen tijdens de wedstrijden dienen in eerste instantie te worden opgelost tussen de
deelnemer en de controleur. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt tussen partijen
beslist een hoofdcontroleur. Indien ook dan partijen niet tot een redelijke overeenstemming
komen, beslist de jury.
De controleurs en de hoofdcontroleur doen direct melding van het geschil aan de
wedstrijdleiding en zij maken daarvan aantekening op de wedstrijdkaart (ook op het kopie) van
de betrokken deelnemer(s).

11.

De deelnemer dient na afloop van de wedstrijd beide kaarten, in het beheer van de controleur,
voor akkoord te ondertekenen. De gekleurde kopie wordt aan de deelnemer gegeven. Een
deelnemer die zonder toestemming van de wedstrijdleider de wedstrijd voortijdig verlaat wordt
gediskwalificeerd.

12.

Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en de (hoofd)controleurs
onmiddellijk op te volgen; overtreding kan tot diskwalificatie leiden.
Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, evenals elk
onsportief of aanstootgevend verbaal of non-verbaal gedrag van de zijde van de deelnemer(s)
tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie door de jury leiden. Sportiviteit en
onderling respect wordt door Sportvisserij Zuidwest Nederland van zeer groot belang geacht.

13.

Overtreding van artikelen kan diskwalificatie tot gevolg hebben. De (hoofd)controleurs hebben
géén bevoegdheid deelnemers tijdens de wedstrijd uit te sluiten, behalve wanneer de
veiligheid van mensen naar het oordeel van de (hoofd)controleur in het geding is. Wordt
tijdens de wedstrijd door een (hoofd)controleur een overtreding van de regels vastgesteld,
wordt dit vermeld op de wedstrijdkaart (ook kopie-kaart). Na afloop meldt de controleur dit
tevens bij de jury. De jury kan de betrokken deelnemer diskwalificeren. Van een diskwalificatie
wordt de betrokken HSV geïnformeerd.

14.

Iedere deelnemer, wedstrijdleider, (hoofd)controleur en jurylid wordt geacht de
wedstrijdvoorschriften en het reglement te kennen en stipt na te leven.

15.

In alle gevallen waarin de wedstrijdvoorschriften en het reglement niet voorzien, beslist de
jury.

