Uitgave januari 2018

Reglement Open Nationaal Kampioenschap en Topcompetitie
Kustvissen Dames + Junioren
I.
1.

ORGANISATIE
Sportvisserij Nederland organiseert ten behoeve van de leden van hengelsportverenigingen
aangesloten bij een lid/federatie, jaarlijks een Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen
Junioren en Dames.

2.

Sportvisserij Nederland verzorgt de Nederlandse afvaardiging naar internationale Junioren en
Dames Kustvis-kampioenschappen/wedstrijden en - indien in Nederland - de organisatie van
deze internationale kampioenschappen/wedstrijden.

3.

Iedereen die voldoet aan de daarvoor geldende leeftijdscategorie kan deelnemen aan het
Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen Junioren en Dames. De deelnemers dienen
uiterlijk vier weken voor de vastgestelde datum van het Open Nationaal Kampioenschap
Junioren en Dames schriftelijk te zijn aangemeld bij Sportvisserij Nederland (=
sluitingstermijn), tenzij in de uitnodiging anders is vermeld.

4.

Na het Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen Junioren en Dames wordt voor het
Kustvissen Junioren en Dames een topcompetitie georganiseerd.

5.

Uitsluitend zij, die de Nederlandse nationaliteit bezitten, kunnen deelnemen aan
topcompetitiewedstrijden en/of worden afgevaardigd naar internationale ontmoetingen.

7.

Sportvisserij Nederland draagt zorg dat de data en de plaatsen waar de wedstrijden worden
gehouden tijdig in haar verenigingsorgaan en haar site bekend worden gemaakt.

8.

Na de sluitingsdata voor inschrijving/aanmelding van het Open Nationaal Kampioenschap
kunnen geen deelnemers meer worden ingeschreven/ aangemeld bij Sportvisserij Nederland.
In geval van overmacht (ziekte/ongeval) kan, mits Sportvisserij Nederland daartoe
toestemming verleent, een ander lid van dezelfde vereniging worden opgesteld.

9.

Sportvisserij Nederland verstrekt tijdig de reglementen aan hengelsportverenigingen,
overeenkomstig het aantal deelnemers en/of controleurs.

II.
10.

INSCHRIJVING
Aanmelding voor deelname aan het Open Nationaal Kampioenschap Junioren en Dames van
Sportvisserij Nederland geschiedt bij de secretaris van de hengelsportvereniging waarvan
men lid is.

11.

Deelnemers aan het Open Nationaal Kampioenschap Junioren en Dames van Sportvisserij
Nederland dienen lid te zijn van een hengelsportvereniging die bij een federatie van
Sportvisserij Nederland is aangesloten, blijkens een op hun naam gestelde en van een logo
en/of de naam van de vereniging waarvoor zij deelnemen, voorziene, geldige (ZEE/JEUGD)
VISPAS. Bij de inschrijving voor de ONK dient dit nummer te worden opgegeven.

12.

Voor deelname aan het Open Nationaal Kampioenschap en/of Topcompetitie kan Sportvisserij
Nederland een inschrijfgeld vragen.

13.

Voor de Kustviswedstrijden Junioren en Dames ontvangt de inschrijvende hengelsportvereniging zo spoedig mogelijk na ontvangst van de inschrijvingen een factuur voor het
verschuldigde inschrijfgeld, tenzij in de uitnodiging anders is vermeld. Voor ingeschreven
deelnemers, die om welke reden dan ook zich terugtrekken of op de wedstrijddag niet
verschijnen, is het inschrijfgeld onverminderd verschuldigd.

14.

De deelnemers aan de topcompetitie Kustvissen Junioren en Dames ontvangen eveneens een
factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld c.q. geven toestemming voor een éénmalige

afschrijving van het inschrijfgeld. Voor ingeschreven deelnemers, die om welke reden dan
ook zich terugtrekken of op de wedstrijddag niet verschijnen, is het inschrijfgeld c.q. de
afdracht aan Sportvisserij Nederland onverminderd verschuldigd.
15.

Voor de inschrijving voor Kustviswedstrijden Junioren en Dames plaatst respectievelijk de
verenigingssecretaris of de secretaris van de federatieve wedstrijdcommissie de
(voor)namen, adressen, geboortedata én NR. (Zee)(Jeugd)VISPAS van de inschrijvers op
een inschrijvingsformulier (op aanvraag (digitaal) verkrijgbaar bij het bureau van
Sportvisserij Nederland) en zorgt ervoor dat dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld uiterlijk op de sluitingsdatum door Sportvisserij Nederland is ontvangen.

III. WEDSTRIJDLEIDING, CONTROLEURS EN JURY
16.
Sportvisserij Nederland benoemt voor iedere wedstrijd, waarvoor zij verantwoording draagt,
een wedstrijdleider.
17.

De inschrijvende hengelsportvereniging verplicht zich controleur(s) mee te zenden om de
wedstrijdleiding te assisteren. Controleurs dienen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
Zij moeten hun taak geheel zelfstandig en zonder hulp van derden te kunnen uitvoeren. De
inschrijvende hengelsportvereniging vermeldt de namen van de controleurs op een
afzonderlijk formulier, dat op aanvraag verkrijgbaar is bij het bureau van Sportvisserij
Nederland. Ingeschreven controleurs dienen aanwezig te zijn ook al is het aantal deelnemers
van de betreffende hengelsportvereniging op de wedstrijddag lager dan volgens de
inschrijving. Indien het voorgeschreven aantal controleurs niet dan wel naar het oordeel van
de wedstrijdleiding niet tijdig aanwezig is, heeft de hengelsportvereniging, waarvan de
controleur(s) ontbreekt (en) , de plicht het aantal ontbrekende controleurs van haar
vereniging aan te wijzen. Deelnemers van hengelsportverenigingen die aan deze
verplichtingen niet voldoen, kunnen voor of tijdens de wedstrijd van verdere deelname
uitgesloten worden. AFVAARDIGING CONTROLEURS: bij inschrijving van 3 t/m 9 deelnemers
is het aantal controleurs 1, bij 10 t/m 20 deelnemers is het aantal 2, bij 21 t/m 30 is het
aantal 3.

18.

Voor aanvang van de wedstrijd wordt een jury benoemd bestaande uit 3 of 5 personen
aangewezen door Sportvisserij Nederland. Bij geschillen beslist de jury bij meerderheid van
stemmen na hoor en wederhoor van de partijen.

19.

Klachten tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling
overleg tussen de deelnemer en wedstrijdleiding. Indien partijen niet tot overeenstemming
komen, beslist de jury.
Na afloop van een wedstrijd kunnen geen klachten van deelnemers in behandeling worden
genomen, behoudens die welke betrekking hebben op de uitslag.
Sportvisserij Nederland plaatst de uitslag van de wedstrijd binnen twee werkdagen na de
gehouden wedstrijd op haar internetsite: www.sportvisserijnederland.nl.
Protesten betreffende de uitslag dienen uiterlijk binnen acht dagen na het uitbrengen van de
uitslag door Sportvisserij Nederland, schriftelijk te worden ingediend bij Sportvisserij
Nederland. Buiten deze termijn ingediende protesten vervallen. Tijdig ingediende protesten
worden behandeld door Sportvisserij Nederland. Het besluit van Sportvisserij Nederland
wordt betrokkene(n) schriftelijk medegedeeld.

20.

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.
Een deelnemer die zich voorafgaande aan de wedstrijd niet afmeldt wordt, behoudens
ingeval van overmacht, gediskwalificeerd (zie de sanctie hiervoor in het wedstrijdreglement).
Indien een deelnemer gediskwalificeerd wordt tijdens een reeks van wedstrijden, kan
afhankelijk van de aard van de overtreding, de diskwalificatie tot extra gevolg hebben dat de
deelnemer voor de gehele reeks wedstrijden wordt uitgesloten. Voor zover diskwalificatie zich
tot eerder in een reeks verviste wedstrijden uitstrekt, vindt geen herziening plaats ten
aanzien van klasseringen van overige deelnemers.
Ingeval van diskwalificatie achteraf is de betreffende deelnemer gehouden eventuele in
verband met zijn klassering door de wedstrijdleiding aan hem/haar toegekende prijzen
onmiddellijk te restitueren aan de wedstrijdleiding of Sportvisserij Nederland. De betreffende
deelnemer is tevens gehouden eventuele in verband met een door hem/haar wegens bedrog,

misleiding, onsportief of aanstootgevend gedrag ontstane schade aan de zijde van de
wedstrijdleiding of Sportvisserij Nederland te vergoeden.
Ieder geval van onrechtmatigheid dient door de jury schriftelijk ter kennis van Sportvisserij
Nederland te worden gebracht.
21.

Indien blijkt dat betrokkene(n) zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan één der feiten
bedoeld in artikel 20, kan Sportvisserij Nederland betrokkene(n) voor bepaalde tijd uitsluiten
van verdere deelname aan door of namens Sportvisserij Nederland georganiseerde
Kustviswedstrijden Junioren en Dames. Het besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan
betrokkene(n), aan het bestuur van de inschrijvende hengelsportvereniging en aan de Wedstrijdcommissie van de desbetreffende federatie.

22.

Na een besluit van de jury/juryrapport kan nog één keer protest worden aangetekend –
schriftelijk en binnen 5 werkdagen na het genomen besluit – gericht aan de secretaris en de
commissaris wedstrijden van het bestuur van Sportvisserij Nederland. Het besluit van de
secretaris en commissaris wedstrijden (namens het bestuur van Sportvisserij Nederland)
wordt binnen 10 werkdagen kenbaar gemaakt en is bindend.

IV.
23.

OVERIG
De deelnemers dienen zich tijdens en rond de wedstrijden te houden aan alle door
Sportvisserij Nederland of andere bevoegde autoriteiten gestelde regels. De strafmaat bij
overtredingen wordt vastgesteld door de door Sportvisserij Nederland hiermee belaste
personen of commissies en volgens de aangewezen procedures (art. 19 t/m 22).

24.

Onkosten van deelnemers en/of controleurs aan een nationale Kustviswedstrijden worden
door Sportvisserij Nederland niet vergoed.

25.

De loting van de plaatsnummers voor in Nederland gehouden Kustviswedstrijden geschiedt
door Sportvisserij Nederland buiten tegenwoordigheid van de deelnemers en kan getrapt
plaatsvinden. De kaarten en deelnemerslijsten worden in een verzegelde enveloppe of doos
aan de wedstrijdleiding overhandigd c.q. toegestuurd. Deze enveloppe(s) c.q. doos
wordt/worden na de officiële opening geopend. Aangezien alleen het wedstrijdsecretariaat
bekend is met de loting, dienen eventuele afmeldingen van deelnemers voor de wedstrijddag
aan het wedstrijdsecretariaat te worden doorgegeven. De lege plaatsen worden vervolgens
aan de wedstrijdleiding doorgegeven.

26.

Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan buitenlandse wedstrijden zal worden
deelgenomen, dan wel of, waar en wanneer tegen buitenlandse ploegen hier te lande zal
worden gevist.
Voor het Kustvissen Junioren en Dames wordt de afvaardiging bepaald door de coaches naar
aanleiding van de Topcompetitie Kustvissen Junioren en Dames. Een Europees of
Wereldkampioen is het volgende jaar automatisch voor het EK c.q. WK geplaatst om zijn/haar
titel te verdedigen, rekening houdend met de leeftijdsbegrenzing (artikel 32).

27.

Reis- en verblijfkosten van deelnemers aan internationale wedstrijden kunnen deels voor
rekening van de deelnemer zijn.

28.

Mindervaliden mogen, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt en mits vooraf gemeld bij
de wedstrijdleiding, nadat toestemming van de wedstrijdleiding is verkregen, in beperkte
mate laten assisteren door een derde.

29.

Sportvisserij Nederland is bevoegd tot het opleggen van regels aan deelnemers betreffende
het geven van publiciteit, dan wel het maken van reclame met betrekking tot door of namens
Sportvisserij Nederland georganiseerde Kustviswedstrijden Junioren en Dames dan wel wedstrijden, waarvoor Sportvisserij Nederland heeft ingeschreven.
De deelnemers zullen van dergelijke regels vóór inschrijving/afvaardiging op de hoogte
worden gebracht.
Indien door de deelnemers niet of gedeeltelijk aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan
zal Sportvisserij Nederland betrokkene van (verdere) deelname aan de wedstrijd en nog te
houden wedstrijden kunnen uitsluiten.

30.

Door Sportvisserij Nederland kunnen voor eventuele deelname aan Kustviswedstrijden
Junioren en Dames in of tegen het buitenland, aan de af te vaardigen deelnemers

voorwaarden worden gesteld ten aanzien van het beschikbaar hebben en gebruiken van
hengelmateriaal, één en ander met inachtneming van de terzake geldende afzonderlijke
reglementen en voorschriften.
31.

Sportvisserij Nederland en/of de betrokken federaties/verenigingen aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard ook, dan wel voor schade aan
eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van
één ieder direct of indirect bij de wedstrijden betrokken.
Sportvisserij Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (financiële) consequenties
voortvloeiende uit het wegens omstandigheden verschuiven of vervallen van wedstrijden.
Sportvisserij Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de (financiële) consequenties
voortvloeiende uit het uitbrengen van de uitslag.

KUSTVISSEN JUNIOREN EN DAMES OPEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
WEDSTRIJDVOORSCHRIFTEN
32.

1.

2.

Juniorenvissen is onderverdeeld in twee categorieën.
U21: 16 tot en met 21 jaar (1997 t/m 2001) en
U16: 11 tot en met 15 jaar (2002 t/m 2006).
Voor beide categorieën is de leeftijd bepalend op 1 januari van het jaar waarin de
wedstrijden worden gehouden. Een deelnemer U21 dient op 1 januari minimaal 16 en
maximaal 21 jaar te zijn, terwijl een deelnemer U16 op 1 januari minimaal 11 en
maximaal 15 jaar dient te zijn.
Damesvissen voor deze deelnemers is de minimumleeftijd 15 jaar, bereikt per 1
januari van het jaar waarin de wedstrijd wordt gehouden.

33.

Het aantal persoonlijke deelnemers per inschrijvende hengelsportvereniging is onbeperkt.
Deelnemers die zich bij verhindering niet tijdig voorafgaande aan het NK persoonlijk
afmelden, worden – behalve in geval van overmacht – gediskwalificeerd.

34.

Het Open Nationaal Kampioenschap Junioren en Dames bestaat uit één wedstrijd van vier
uur. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden
(onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na
enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd
geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over gevist.

35.

Op grond van de vangstpunten van 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 en vervolgens in opvolging.
De vangstpunten zijn gerelateerd aan de gesaldeerde lengten van de gevangen vis, én
punten voor gevangen ondermaatse vissen.
Indien mocht blijken, dat meer deelnemers in het vak een gelijk aantal punten hebben, dient
op de volgende wijze de rangvolgorde te worden vastgesteld.
1. Volgens het totaal aantal gevangen vissen;
2. Volgens het totaal aantal gevangen vissen van 10 cm of groter;
3. Volgens het grootste gevangen exemplaar;
4. Degene die het dichtst bij het midden van het vak zit, gaat voor
Vervolgens wordt een totaalklassement opgesteld, waarbij de drie vakwinnaars zich als de
nrs. 1 t/m 3 klasseren (op volgorde van de door hen gevangen lengte en bij een ex-aequo
volgens bovengenoemde rangvolgorde), de drie nrs. 2 per vak vormen de nrs. 4 t/m 6 enz.
enz.

36.

Diegenen, die het Open Nationaal Kampioenschap winnen zijn Nationaal Kampioen
Kustvissen Junioren c.q. Open Nationaal Kampioen Kustvissen Dames. De
Nederlandse Kampioenen mogen hun titel het volgend jaar verdedigen, één en ander met
inachtneming van de leeftijdsbegrenzingen.
De titelverdediger is bij deelname aan het Open Nationaal Kampioenschap het inschrijfgeld
verschuldigd.

37.

Voor de junioren U21, U16 en de Dames wordt een topcompetitie gehouden. Voor de
topcompetitie komen in aanmerking:
a. Junioren U21 en U16: de tien leden van de Nationale Selectie Kustvissen Junioren
mits zij hebben deelgenomen aan het Open NK. Indien zij door overmacht niet aan het
Open NK kunnen deelnemen, kan Sportvisserij Nederland na een verzoek waarin de
redenen staan vermeld, het lid van de Nationale Selectie hiervoor ontheffing verlenen.
Indien leden van de Nationale Selectie zich bij het Open NK plaatsen, wordt hun plaats
aangevuld door de volgende in hun vak.
Indien leden van de Nationale Selectie de leeftijd hebben bereikt dat zij uitgesloten
zijn van deelname aan het WK (zie Artikel 32) wordt hun plaats niet aangevuld.
b. Dames: de tien leden van de Nationale Selectie Kustvissen Dames, mits zij aan het
hebben deelgenomen aan het Open NK. Indien zij door overmacht niet aan het Open NK
kunnen deelnemen, kan Sportvisserij Nederland na een verzoek waarin de redenen
staan vermeld, het lid van de Nationale Selectie hiervoor ontheffing verlenen.
Indien leden van de Nationale Selectie zich bij het Open NK plaatsen, wordt hun plaats
aangevuld door de volgende in hun vak.

WEDSTRIJDREGLEMENT
38.

Elke deelnemer ontvangt op een door Sportvisserij Nederland te bepalen verzamelpunt een
deelnemerskaart, welke hij/zij af dient te geven aan de hem/haar toegewezen controleur.

39.

Voor het startsein mag niet worden gevist. Bij het eerste signaal begint de wedstrijd, het
tweede geeft het einde aan, waarna onmiddellijk moet worden ingehaald.

40.

De deelnemers worden verdeeld over drie vakken.

42.

De afstand tussen twee plaatsnummers bedraagt tenminste 10 meter.
Junioren U21 en U16 en Dames: Er mag ten behoeve van het inwerpen tot kniehoogte in
het water worden gelopen, het vissen en indraaien gebeurt vanaf de waterlijn.
Alle deelnemers zijn vrij in de keuze van het loodgewicht, type en soort, mits het niet - na te
zijn ingeworpen - afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert.

43.

44.

Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen vis in bezit hebben; bij overtreding
volgt diskwalificatie. Iedere deelnemer dient te beschikken over een emmer van minimaal
10 liter, half gevuld met zeewater, om zijn/haar vangst kortstondig (tot de komst van de
controleur) in te bewaren. De deelnemer dient te vissen met één hengel (max. 5 meter) met
opwindmechanisme, voorzien van ten hoogste drie haken. De haakbocht dient minimaal 7
mm te zijn (de hoofdcontroleurs beschikken over een cilinder waarin de haak niet mag
passen). De haken mogen niet van roestvrij staal of een ander, niet in zoutwater corroderend
materiaal, zijn gemaakt.
Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve zachte krab, tenzij anders aangegeven. Het
voorhanden hebben en het gebruik van reuk- en smaakstoffen in of aan het aas is verboden
en leidt tot diskwalificatie.
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 3 drijvende kralen/foam, met een maximale diameter
van 15 mm op de onderlijn, 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 onderlijnen en/of lood en met de top gericht
richting het vaste land. Beaasde onderlijnen, mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn
toegestaan. Deelnemers mogen geen hulp van anderen aanvaarden.
Vis dient na vangst direct ter meting aan de controleur te worden aangeboden. De controleur
zet de vis na meting in het water terug.
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. Indien een deelnemer toch vis onthaakt van
meerdere verwarde lijnen of losse lijnen zonder overleg, volgt onherroepelijk diskwalificatie.
45

De deelnemer dient gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen
verminking ontstaat en aldus de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Beschadigde vis
wordt niet gewaardeerd, op het aanbieden van dode en/of verminkte vis volgt diskwalificatie.
Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm,
Zeeforel, Paling – zie verder de bepalingen vermeld in de lijst van viswateren) dienen
onmiddellijk te worden gemeten en teruggezet.

46.

Er wordt gevist op alle maten, waarbij elke aangevangen en genoteerde centimeter
gewaardeerd wordt met één punt (bijv. 11,1 = 12 pnt.), met uitzondering van vissen
beneden de 10 cm, waaraan ongeacht de soort 1 punt per vis wordt toegekend.
Bij een 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.

47.

Geschillen tijdens de wedstrijden dienen in eerste instantie te worden opgelost tussen de
deelnemer en het controlerend koppel. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt tussen
partijen beslist de 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 maken daarvan aantekening op de wedstrijdkaart van de betrokken
deelnemer.

48.

De deelnemer dient na afloop van de wedstrijd de kaart, in het beheer van de controleur,
voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die zonder toestemming van de
wedstrijdleider de wedstrijd voortijdig verlaat wordt gediskwalificeerd.

49.

Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding 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.

50.

Bij overtreding van artikelen waar geen directe diskwalificatie op staat volgt een
waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing volgt een diskwalificatie. Een diskwalificatie kan
tot gevolg hebben dat de deelnemer gedurende een jaar van wedstrijden van Sportvisserij
Nederland wordt uitgesloten. Hiervan wordt de deelnemer z.s.m. in kennis gesteld. Tevens
wordt de betrokken vereniging geïnformeerd.

51.

Iedere deelnemer, wedstrijdleider, (hoofd)controleur en jurylid wordt geacht de
wedstrijdvoorschriften en het reglement te kennen en stipt na te leven. De deelnemers
ontvangen tevens de algemene voorwaarden, die eveneens bindende bepalingen bevatten.
Deelnemen betekent instemmen met de voorschriften, het reglement en de algemene
voorwaarden.

52.

In alle gevallen waarin de wedstrijdvoorschriften en het reglement niet voorzien, beslissen de
wedstrijdleider en jury van de betreffende wedstrijd.

WEDSTRIJDREGLEMENT TOPCOMPETITIE KUSTVISSEN JUNIOREN EN DAMES
53.

Deelnemers aan de topcompetitie Kustvissen junioren c.q. dames zijn:
a. Junioren: alle deelnemers aan het Open NK Kust Junioren in de U21 en U16 (w.o. de
tien leden van de Nationale Selectie Kustvissen Junioren) die hebben aangegeven
aan de topcompetitie te willen deelnemen.

b.

Dames: alle deelnemers aan het Open NK Kust Dames (w.o. de tien leden van de
Nationale Selectie Kustvissen Dames) die hebben aangegeven aan de topcompetitie
te willen deelnemen.
Als door overmacht niet aan het Open NK kan worden deelgenomen kan Sportvisserij
Nederland na een schriftelijk verzoek waarin de redenen staan vermeld, het lid van de
Nationale Selectie ontheffing verlenen. Indien leden van de Nationale Selectie
Junioren de leeftijd hebben bereikt dat zij uitgesloten zijn van deelname aan het WK
(zie Artikel 32), wordt hun plaats niet aangevuld.

54.

Een deelnemer van de Nationale Selectie, die is opgesteld voor een WK, EK en/of een
Interland, verliest zijn automatische plaatsing voor de topcompetitie, indien hij/zij na te zijn
uitgenodigd niet heeft deelgenomen aan een WK, EK en/of Interland.
Indien door overmacht niet aan een WK, EK en/of een Interland kan worden deelgenomen,
kan Sportvisserij Nederland na een schriftelijk verzoek waarin de redenen staan vermeld, het
lid van de Nationale Selectie ontheffing verlenen.

55.

Sportvisserij Nederland bepaalt tijdig waar, wanneer en op welk(e) water(en) de
Topcompetitiewedstrijden worden gehouden.

56.

De voor de topcompetitie in aanmerking komende deelnemers ontvangen tijdig bericht over
de organisatie van de wedstrijden. Reis- en overige kosten worden niet vergoed.

57.

De aanmelding van de deelnemers gebeurt schriftelijk. De loting om de deelnemersplaatsen
gebeurt hetzij vooraf op het bureau van Sportvisserij Nederland, hetzij voorafgaande aan de
wedstrijd door de wedstrijdleiding. Deelnemers die zich zelf bij verhindering niet tijdig
afmelden, worden – behalve in geval van overmacht – gediskwalificeerd.
De deelnemer dient zich voorafgaande aan de loting c.q. de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Bij tussentijds vertrek dient betrokkene zich met opgave van redenen bij de
wedstrijdleiding af te melden op straffe van uitsluiting.

58.

Er wordt gevist op twee wedstrijddagen, met op iedere dag twee of drie wedstrijden van elk
2, 2½ of 3 uur. De wedstrijdleiding heeft het recht een wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen
en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is een
wedstrijd geldig. Bij geringere duur moet een wedstrijd worden over gevist.

59.

Er wordt gevist op klassement per wedstrijd en getotaliseerd over de gehouden wedstrijden.
Indien meer deelnemers tijdens één van de wedstrijden hetzelfde aantal vangstpunten
hebben behaald, verkrijgen zij hetzelfde klassement. Bij gelijke klassementscijfers wordt
doorgeteld. Indien de klassementscijfers aan het einde van de Topcompetitie (niet de dag)
gelijk zijn, beslist het aantal centimeters totaal.

60.

Indien een deelnemer geen vis heeft gevangen wordt hem/haar vijf klassementscijfers meer
gegeven dan het hoogst uitgegeven klassementscijfer aan deelnemers met vangstpunten,
rekening houdende met doortellen als vorenbedoeld. Aan een deelnemer kan ten hoogste het
klassementscijfer worden toegekend van het totaal aantal deelnemers per wedstrijd.
Afwezige deelnemers ontvangen per wedstrijd 10 klassementspunten meer dan een nietvanger.

61.

De best geklasseerde 10 personen van de topcompetitie Junioren U21 en U16 c.q. Dames
vormen de Nationale Selectie. Deze deelnemers komen in beginsel in aanmerking voor
afvaardiging naar en tegen het buitenland. Indien na de uitslag van de topcompetitie een lid
van de Nationale Selectie zich terugtrekt kan, totdat de coach de ploeg samenstelt, de
Nationale Selectie met de volgende geplaatste worden aangevuld. Vervolgens vindt tot de
volgende topcompetitie geen vervanging van leden van de Nationale Selectie plaats.

62.

Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan buitenlandse wedstrijden zal worden
deelgenomen, dan wel of, waar en wanneer tegen buitenlandse ploegen hier te lande zal
worden gevist. Reis- en verblijfkosten hieraan verbonden komen deels voor rekening van de
deelnemer.

63.

De coach(es) beslist (beslissen) uiteindelijk voor 31 december wie van de Nationale
Selectie wordt opgesteld, op basis van kennis, vaardigheden en samenwerking in

teamverband, alsmede de eisen die de internationale wateren aan de wedstrijdvisserij
stellen. Op deze wijze kan de sterkste afvaardiging worden samengesteld. Conform de wens
van de coach(es) en mits financieel mogelijk kan een reserve c.q. extra deelnemer worden
opgesteld
64.

Voor degenen die zich geplaatst hebben voor afvaardiging naar een internationale wedstrijd
geldt de verplichting deel te nemen aan een eventueel trainingsprogramma. Bij geen
deelname of onvoldoende inzet tijdens de trainingen kan/kunnen de coach(es) besluiten de
deelnemer uit te sluiten van het vertegenwoordigend team en een ander uit de Nationale
Selectie op te stellen. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Hiervan wordt terstond mededeling
gedaan aan de commissaris wedstrijden. Kosten voor deelname aan het trainingsprogramma
worden niet vergoed.

65.

Bij deelname aan de topcompetitie onderwerpt de deelnemer zich aan eventuele sponsoring
welke Sportvisserij Nederland heeft aangegaan.
In overleg met Sportvisserij Nederland kan de sponsor van Sportvisserij Nederland gebruik
maken van foto's of andere publiciteit m.b.t. het team van Sportvisserij Nederland.
Aan persoonlijke sponsoring kan geen recht op publiciteit worden geclaimd.

66.

Sportvisserij Nederland kan zich bij de topcompetitie doen bijstaan door (hoofd)controleurs.
De (hoofd)controleurs hebben tot taak er op toe te zien dat de hen toegewezen deelnemers
voor en tijdens de wedstrijd handelen conform de reglementen en voorschriften.

67.

De jury voor de topcompetitie wordt door Sportvisserij Nederland aangewezen. De
wedstrijdleider kan tevens deel uitmaken van de jury.

68.

Voor zover in dit reglement niet anders is vermeld, zijn de bepalingen van kracht volgens de
wedstrijdvoorschriften en het reglement voor het Open nationaal Kampioenschap junioren en
dames.

69.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijkheid bestaat, beslissen de
wedstrijdleider en jury van betreffende wedstrijd.

70.

Door deel te nemen aan de topcompetitie, eventuele trainingen en internationale wedstrijden,
onderwerpt de deelnemer zich aan dit reglement.

71.

Deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door of namens Sportvisserij Nederland
verklaren met hun deelname zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Instituut
Sportrechtspraak evenals aan de besluiten van diens organen waaronder de aanklager,
tuchtcommissie van beroep. Dit betreft doping, matchfixing en seksuele intimidatie conform
de vigerende reglementen, regelingen en procedures van het Instituut Sportrechtspraak.
Deze zijn beschikbaar via de website van het Instituut Sportrechtspraak.

72.

Wanneer een beslissing op grond van het voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een besluit
nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op schadeloosstelling
worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag
of het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.

