RICHTLIJNEN VOOR DE DEELNEMERS, CONTROLEURS EN MEDEWERK(ST)ERS
AAN DE SELECTIEWEDSTRIJD KUSTVISSEN
RAYON

: Noord

DATUM

: 28 april 2012

PLAATS VAN SAMENKOMST

: "Sporthal De Brug, J.A. Prinsstraat 46, 1785 BC Den
Helder, telefoon 0223-637743

ZAAL OPEN VANAF

: 07.15 uur

OFFICIËLE OPENING

: 08.00 uur

UITREIKEN VAN WEDSTRIJDNUMMERS, maatlatten en andere bescheiden aan de controleurs om
08.05 uur. Hierna volgt het uitreiken van de deelnemersbescheiden.
VERTREK NAAR HET WEDSTRIJDWATER om 08.20 uur.
-

Deelnemers en controleurs moeten tijdig aanwezig zijn.
Ontbrekende controleurs zullen worden aangevuld door deelnemers van de vereniging van
welke de opgegeven controleur ontbreekt.
Controleurs dienen hun bescheiden persoonlijk af te halen.
Controleurs leveren hun bescheiden na afloop van de wedstrijd persoonlijk in bij de
wedstrijdleiding.

WEDSTRIJDWATER

: Aan het strand bij Groote Keeten

DUUR VAN DE WEDSTRIJD

: 10.00-14.00 uur (09.35 HW)

SIGNALEN

: 1e signaal wedstrijd begint,
2e signaal einde wedstrijd.

AAS

: Alle aas vrij, behalve zachte krab.

WAARDERING VANGST

: Vanaf 10 cm 1 punt per cm (naar boven afgerond t.w. 15,2 cm
= 16 pnt.). Vissen onder de 10 cm worden gewaardeerd met 1
punt per vis.

PRIJSUITREIKING

: Omstreeks 16.00 uur in Sporthal De Brug in Den Helder

AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder dient het parkoers schoon achter te laten.
Neem terdege kennis van de wedstrijdvoorschriften en het reglement** (denk aan de emmer in
art. 6). Tevens treft u bijgaand de algemene voorwaarden aan. Deze kunnen eveneens van belang
zijn.
LET OP: U dient in het bezit te zijn van de (ZEE)VISPAS 2012, voorzien van de naam en evt.
logo van de vereniging waardoor u bent ingeschreven, en deze desgevraagd te tonen.
DE UITSLAG WORDT Z.S.M. OP ONZE SITE GEZET (www.sportvisserijnederland.nl >
wedstrijden > uitslagen) EN AAN DE SECRETARIS VAN DE DEELNEMENDE HSV’s
VERZONDEN. De uitslag wordt niet meer aan de deelnemers gestuurd.
Het NK is op 3 november aan het strand in de omgeving van Terheijde aan Zee.
** Elke haak min. maat 10 is akkoord

