Wedstrijdreglement Winkle Picker 2019
1. Bijeenkomst aan de Maas op afgesproken locatie, alwaar tevens het
wedstrijdwater bekend wordt gemaakt. Eenieder, die aan deze wedstrijden
wenst deel te nemen, moet zich voor de loting hebben aangemeld. De
deelnemer wordt geacht 5 minuten voor de vastgestelde tijd van loting
aanwezig te zijn.
2. De wedstrijdduur voor de Winkle Picker wedstrijden bedraagt 4 uur. De tijd
van bijeenkomst wordt vastgesteld door de wedstrijdcommissie.
3. Het 1e signaal betekent aanvang van de wedstrijd.
4. Het 2e signaal betekent het einde van de wedstrijd. De hengel dient terstond
te worden ingehaald. De eventuele aangeslagen vis mag worden geland en
telt mee voor de wedstrijd.
5. Er mag met één hengel en één haak worden gevist.
6. Er wordt gevist op gewicht in een puntensysteem. 1 punt voor het hoogste
gevangen gewicht etc. De deelnemer met het minste aantal punten na afloop
van alle wedstrijden (na aftrek van de vastgestelde afvalwedstrijden) wordt
als winnaar beschouwd, alsdan de nummer 2 etc. Alle met de hengel
gevangen vis wordt gewogen.
7. Deelnemers dienen zich zoveel als mogelijk aan de waterkant aan te passen.
8. Alle gevangen vis dient op de plaats van de deelnemers in een deugdelijk
leefnet te worden bewaard totdat er gewogen is. Het is verplicht de gevangen
vis voor weging aan te bieden. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt
uitsluiting voor de resterende nog te vissen wedstrijden van de betreffende
cyclus.
9. Bij de Winkle Picker wedstrijden is geen minimum verbonden aan het aantal te
werpen meters. U dient wel, zo mogelijk, recht vooruit te werpen vanaf het
gelote nummer. Een maximale afwijking van bijvoorbeeld 5 meter rechts dan
wel 5 meter links is toegestaan.
10.Indien er sprake is van wangedrag of fraude door een deelnemer tijdens de
wedstrijd, dan dient dit terstond aan de aanwezige leden van de
wedstrijdcommissie te worden gemeld.
11.Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op naam gestelde en van een
verenigingsnaam voorziene geldige vispas, uitgegeven door Sportvisserij
Nederland.
12.Deelnemers dienen eveneens in het bezit te zijn van de voor betreffend jaar
geldige Landelijke Lijst van Viswateren en verplichten zich de daarin
opgenomen bepalingen en regels in acht te nemen.
13.Iedere deelnemer, die in strijd handelt met bovengenoemde punten kan door
de wedstrijdcommissie van verdere deelname worden uitgesloten.
14.In onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdcommissie.
15.Alle voorgaande reglementen betreffende genoemde wedstrijden komen
hiermee te vervallen.

