Hoekse WaterSport vereniging
Opgericht: 16 Augustus 1971

bootvissen –zeilen-windsurfen-boarden-strandvissen –kitesurfen-kajakken

Reglement voor de Kleinbootviswedstrijden H.W.S.V
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De middag voor de wedstrijd om 16.00 uur wordt door de viscommissie Beslist of de wedstrijd
doorgaat of niet.
De inschrijving is van af 08.00 tot 08.45 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- per boot
Aanvang wedstrijd: om 09.00 uur, in het water bij de wrakton.
Einde wedstrijd:
Om 14.00 uur moeten de deelnemers op het strand zijn, of bij pech dit doorgegeven hebben aan
de viscommissie.
Prijsuitreiking vindt plaats ongeveer één (1) uur na de wedstrijd.
Per boot zijn maximaal toegestaan: 2 personen, 4 hengels en 1 reservemolen.
Per hengel mogen aan de vislijn maximaal 3 haken gemonteerd zijn,1 dreg is gelijk aan drie haken.
De gevangen vis telt per boot, in aantal of gewicht of in punten.
Makrelen, Horsmakrelen en Finten mogen niet worden aangeboden, of het moet een speciale
wedstrijd op die vissoorten. Ook is het altijd verboden om ondermaatse vis of beschermde vis aan
te bieden. Voor Schar telt de minimum maat 20 cm
De vis moet schoongemaakt aan de wal worden gebracht,
D.w.z. met de kop eraan, maar de ingewanden eruit, ( vis schoonmaken op zee) Aan de wal
schoonmaken telt als vis tijd, dus te laat binnen. Let hier goed op.
De vis moet vervolgens ter controle, telling en of weging worden aangeboden aan
de viscommissie.
De boot moet voldoen aan de keuringseisen van de H.W.S.V,
De zendbak moet altijd Stand By staan!
Wordt er op gewicht gevist, dan telt alle aangeboden vis mee.
Vindt men, voor de weging, ondermaatse, verboden vissen, of niet schoongemaakt, of zonder kop.
Deze vissen worden niet gewogen, en wordt er per vis 1 kg straf bonus toegepast (mindering),
van het gewicht wat over blijft.
Het wedstrijdgebied loopt van Noorderpier, (het hart van de paal) naar de Indusnoord boei, en
vandaar naar het zuidelijk havenhoofd van Scheveningen.
U moet binnen het vastgestelde visgebied vissen. De viscommissie kan voor de wedstrijd een ander
of beperkter visgebied bepalen.
Bij overtreding van de regels wordt u gediskwalificeerd. Minimaal moeten twee boten tegen de
overtreder
protest hebben aangetekend. De overtreder wordt gemeld aan de viscommissie.
De viscommissie beslist over overtredingen en uitslagen en hier over is geen discussie mogelijk.
Om in aanmerking te komen voor het Clubkampioenschap HWSV ,moet men tenminste 3
wedstrijden hebben mee gevist.
Indien men meer dan 3 wedstrijden heeft gevist, dan tellen voor het bepalen van de eind uitslag
de uitslagen van de 3 beste wedstrijden.
Staan er dan nog mensen gelijk, dan telt het totaal gewicht van deze 3 wedstrijden (punten
worden geteld voor 0,5 kg per punt)
Staan er dan nog mensen gelijk, dan telt het gewicht van de laatste wedstrijd waaraan ze beiden
hebben meegedaan.
Staan er dan nog mensen gelijk, dan staan ze beiden op de eerste plaats. Of 2e plaats enz.
Indien er prijzen beschikbaar zijn dan worden de 3 hoofd prijzen verloot onder die vissers die 3
Wedstrijden of meer (zie punt 16) mee gevist hebben, in dat jaar. De overige prijzen (indien
aanwezig) woorden dan verloot, onder alle vissers die twee of meerdere wedstrijden mee gevist
hebben. De winnaars moeten wel aanwezig zijn, anders vervalt deze naar de volgende
deelnemer.
GOEDE VANGST
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