Richtlijn 2e NTC Kustvissen 2019
Zaterdag 4 mei 2019

Plaats van samenkomst:

07:30 uur verzamelen.

WSV Hoek van Holland
Rechtestraat 30 Hoek van Holland (T: 0174-383914)
Deelnemers en controleurs moeten tijdig aanwezig zijn. Controleurs dienen de controleursmaterialen
persoonlijk af te halen en na de wedstrijd weer persoonlijk bij de wedstrijdleiding in te leveren.
Aanmelden:

Meld je team zo snel mogelijk aan bij de wedstrijdleiding.

Teamopstelling:

Controleer bij de wedstrijdleiding de teamopstelling. Voor de loting
mag de opstelling nog gewijzigd worden. We gaan uit van de
basisopstelling zoals bij het inschrijven is doorgegeven.

Opening en loting:

07:45 uur

Vervoer naar parcours:

Vanaf 08:00 uur mogelijkheid om met een platte kar naar parcours
gebracht te worden. Dit vervoer is volledig op eigen risico!!

Parkeren:

Parkeren kan op parkeerterrein van WSV Hoek van Holland (volg
hierbij de instructies op die ter plekke gegeven worden). Eventueel
kan geparkeerd worden op parkeerplaats strand Hoek van Holland.

Wedstrijdtijden:

10:00 uur Start wedstrijd
14:00 uur Einde wedstrijd

Parcours:
Noordzee Hoek van Holland

Getijde:
Noordzee Hoek van Holland
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Controleur:

Ieder team draagt voor iedere wedstrijd 1 controleur aan. De controleur is niet een
teamlid dat die dag zelf meevist, maar kan wel één van de reserves of de coach
zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om uiterlijk de vrijdag voor de wedstrijddag
de naam en het telefoonnummer van de controleur aan ons door te geven
(wedstrijden@sportvisserijnederland.nl / 06-51787832). Bij het ontbreken
van de controleur wordt een deelnemer door Sportvisserij Nederland aangewezen.

Loting:

Om te voorkomen dat vooraf bekend wordt wie welke plaats geloot heeft, zullen de
deelnemerskaarten en -lijsten door het wedstrijdsecretariaat in een verzegelde
enveloppe aan de wedstrijdleider worden meegegeven.

Wijzigingen: Wijzigingen in teamopstelling kan je tot vrijdag (15:00 uur) voor de wedstrijddag
doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat via wedstrijden@sportvisserijnederland.nl.
Op de wedstrijddag voordat de lotingsenveloppe (met de wedstrijdkaarten) wordt
geopend, kunnen wijzigingen doorgeven worden aan de wedstrijdleider.

Reglement:

Neem vooraf kennis van het wedstrijdreglement (denk aan de emmer)!!

VISpas:

U dient in het bezit te zijn van de VISPAS 2019, voorzien van uw naam met
geboortedatum en naam van de HSV.

Weer:

Bij twijfel omtrent doorgaan van de wedstrijd in verband met de
weersomstandigheden kan op vrijdagavond voor de wedstrijd na 18.00 uur op onze
site worden bekeken of de wedstrijd doorgaat. www.sportvisserijnederland.nl.

Afval:

Afval aan de waterkant is verboden. Deelnemers en organisatie zijn
verplicht het parcours schoon achter te laten.

TC-meeting: Na afloop van de 2e NTC Kustvissen 2019 is er geen teamcaptainsbijeenkomst.
Terugkijken op deze wedstrijd zal plaatsvinden dmv een digitale evaluatie waarvoor
de teamcaptains per mail een uitnodiging voor ontvangen.
Publicaties:

Aan het eind van iedere wedstrijddag (na de COW meeting) wordt een lijst met
vangsten per vak gepubliceerd op de Facebookpagina voor wedstrijden van
Sportvisserij Nederland (www.facebook.com/wedstrijdvissennl)
Op de eerste werkdag na een wedstrijdweekend worden voor 15:00 uur de officiële
uitslagen en eventuele tussenstand gepubliceerd op de website van Sportvisserij
Nederland. (www.sportvisserijnederland.nl).
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