RICHTLIJNEN FINALE OPEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
JUNIOREN (U15, U20 en U25)
15 SEPTEMBER 2019/Noord Hollands Kanaal
=========================================================

DATUM

: Zondag 15 september 2019

PLAATS VAN SAMENKOMST : Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533, 1566 BL
Assendelft, Tel.: 075-6871491
ZAAL OPEN VANAF

: 07.30 uur

OFFICIËLE OPENING

: 08.00 uur

ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN
UITREIKEN VAN MAATLATTEN, WEEGSCHALEN (ook instructie) en andere
bescheiden aan de controleurs om 07.40 uur.
VERTREK VAN DE CONTROLEURS naar het wedstrijdwater om 08.00 uur.
UITREIKEN VAN DE DEELNEMERSKAARTEN EN VERTREK naar het wedstrijdwater
om 08.10 uur
WEDSTRIJDGEGEVENS
WEDSTRIJDWATER

: Noord Hollands Kanaal, westzijde, Graftdijk - Spijkerboor

DUUR VAN DE WEDSTRIJD : 4 uur + 2 uur voorbereidingstijd
SIGNALEN

: 1e signaal: Zwaar voeren – NIET VISSEN!! 10.50 uur
2e signaal: Vissen – Einde zwaar voeren
11.00 uur
3e signaal: Einde wedstrijd
15.00 uur

De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het
plaatsnummer van de deelnemer. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt
minimaal 12 meter. Het is de deelnemer verboden verder dan één meter hetzij ter
linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaatsnummer plaats te nemen.
PARKEREN

: Het parkeren geschiedt op aanwijzing van de
wedstrijdleiding.

PRIJSUITREIKING

: Omstreeks ca. 16.30 uur in Wapen van Assendelft,
Dorpsstraat 533, 1566 BL Assendelft, Tel.: 075-6871491

GEGEVENS VAN HET WATER:
Breedte
Diepte
Oever
Bodemsoort
Stroming
Visbestand
Vistechniek
Parcours
Scheepvaart
Onderbreking

Circa. 40 meter
Bij de kant + 3,5 meter, 9 meter uit de oever + 4 meter en in het
midden ca. 5 meter
Houten beschoeiing, vlakke graskant tussen weg en water
ca. 15 meter
Klei, variërend van hard naar zacht, zand
Middelmatig
Blankvoorn, karper, brasem en ruisvoorn
Met de dobber
NH Kanaal, westzijde, Graftdijk - Spijkerboor
Voornamelijk kleine scheepvaart
Geen

AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder dient het parcours schoon achter
te laten.
TRAININGEN: Dit water is opgenomen in de Landelijke Lijst Viswateren behorende
bij de VISPAS van Sportvisserij Nederland.
LEES VOORAL HET WEDSTRIJDREGLEMENT Zie website:
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/dobbervissen/onkdobbervissen-junioren.html. Hengellengtes: U15; 10 m, U20; 11,5 m, U25; 13 m. Het
aas/voer dient uit uitsluitend natuurlijke producten te bestaan.
ATTENTIE
De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste
documenten (VISPAS/JEUGDVISPAS); controle hierop kan voorafgaande of tijdens de
wedstrijd plaatsvinden.
Tevens wijzen wij de deelnemers erop dat van de Sportvisserij Midwest Nederland
toestemming is ontvangen om meerdere opgetuigde hengels beschikbaar te hebben
(incl. de hengel waarmee men vist). Het gebruik van de katapult is verboden!!
BIJ TWIJFEL OMTRENT DOORGAAN VAN DE WEDSTRIJD
In verband met extreme weersomstandigheden, kan op de vrijdag voorde wedstrijd na
17.00 uur onze website worden geraadpleegd (onder
wedstrijden>agenda>September > Open NK Junioren) of worden gebeld naar
het kantoor van Sportvisserij Nederland (030-6058400).
AFMELDEN
Indien u niet aan het ONK Junioren kunt deelnemen, verzoeken wij u dit per
omgaande aan uw federatie door te geven, zodat er nog een vervanger kan worden
uitgenodigd (tot 1 week voor het ONK). In de week voorafgaande aan het ONK zo vlug
mogelijk aan Sportvisserij Nederland (tel. 030-6058400 of
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl) om open plaatsen aan de waterkant te
voorkomen. Op de vrijdag en zaterdag voorafgaande aan de wedstrijd en de
wedstrijddag kunnen afmeldingen worden doorgegeven aan de wedstrijdleider: tel.
06-51787832 (George).
ROUTEBESCHRIJVING
Van de A8 afrit Alkmaar/Zaandam, richting Zaandam, rotonde rechts richting Assendelft (Communicatieweg), gelijk weer rechts, bij stoplichten in Assendelft links (Dorpsstraat) na ca. 100 m
links is “Wapen van Assendelft”.

Parcours onder voorbehoud:
https://drive.google.com/open?id=1v5wEr1dfxMTnRE6kaRTEzQThqXnUGFha&usp=sharing

