Wedstrijdreglement open jeugdcompetitie
Doelgroep:
Deelname:
Wedstrijden:
Tijdsduur:
Leeftijdsgroepen:
Visstek:
Puntentelling:
Type hengel:
Soort vis:
Aassoorten:
Lokvoer:

jeugd 8 t/m 21 jaar.
gratis voor alle jeugd.
Bij deelname dient een getekende AVG overlegd te worden.
3, te vissen in 3 kolken van W.H.V. De Karper.
3 uur.
B 8 t/m 12 jaar, A 13 t/m 21 jaar.
ieder vist op de plek die hij of zij geloot heeft(max. 1 mtr.naar links of rechts).
punten voor aantal vissen en punten voor het totale gewicht.
vaste stok met een lengte van max. 11,5mtr.
alle vis m.u.v. Aal en Snoek.
naar keuze m.u.v. verse de vase, slachtafval, kunstaas en gekleurde maden.
geen beperking, maar gelieve tot een minimum te beperken.

Voorbereiding /opbouwtijd: 30 minuten en voeren mag pas na het beginsignaal.
Oppervlakte vissen is verboden, en de dobber moet het haakaas kunnen dragen.
Er mag er slechts 1 opgetuigde hengel boven het wateroppervlak aanwezig zijn.
Doel van de wedstrijden:
Het bevorderen van het visplezier voor de jeugd.
Voor de B jeugd 8 t/m 12 jaar mag een begeleider, de jeugdige visser assisteren, d.w.z. dat deze
handelingen uitsluitend gericht zijn op het onderwijzen van de visser.
Voor de A jeugd van 13 t/m 21 jaar, is het assisteren niet toegestaan, tenzij het welzijn van de vis of
visser in gevaar is.
Welzijn van de vis:
Alle toegestane gevangen vis moet in een leefnet, welke ruim voldoende onder het wateroppervlak
is geplaatst, zodat de vis geen schade oploopt.
Indien de visser niet in het bezit is van een leefnet, kan deze vooraf bij de organisatie worden
aangevraagd.
Het gebruik van een hakensteker heeft de voorkeur, en indien het niet lukt om de vis te onthaken,
vraag de organisatie altijd om hulp!
Grotere vis bij voorkeur landen met een schepnet van zacht materiaal.
Na de weging en telling, moet de vis voorzichtig teruggezet worden.
Deelnemer moet onjuistheden bij weging en telling onmiddellijk kenbaar maken.
Na het terugzetten is protest niet meer mogelijk.
Uitslag en prijsuitreiking:
Aan het eind van elke wedstrijd, is er een prijsuitreiking.
Voor alle deelnemers worden leuke prijzen ter beschikking gesteld.
Jeugdkampioen is de visser, die tijdens de 3 wedstrijden, het minst aantal wedstrijdpunten heeft
behaald en gaat met een grote wisselbeker naar huis.

Voorbeeld puntentelling:
Deelnemer wordt bij de 1e wedstrijd 3e met het aantal gevangen vissen
= 3 punten
e
e
Deelnemer wordt bij de 1 wedstrijd 7 met het gewicht van de gevangen vissen = 7 punten
dit totaal 10 wedstrijdpunten voor het aantal en het gewicht.
1e wedstrijd
2e wedstrijd

10 wedstrijdpunten
5 wedstrijdpunten

3e wedstrijd 9 wedstrijdpunten
Totaal over 3 wedstrijden =24 wedstrijdpunten

Mocht er 1 of 2 van de wedstrijden niet zijn deelgenomen, kan er ook geen aanspraak
worden gemaakt op het kampioenschap en de trofee.
Deelname is geheel gratis, maar op de inschrijftafel is een “fooienpot” aanwezig.
Alle door u gedoneerde giften, zullen geheel voor de vissende jeugd gebruikt worden!

Privacy en Media
Deelnemers onder 16 jaar, zijn verplicht om een door ouder of voogd getekende AVG aan de
organisatie te overleggen.
Deelnemers vanaf 16 jaar mogen deze AVG zelf tekenen.
Hiermee geeft u aan, dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s, uitslagen en andere
relevante gegevens van de deelnemer, op de sociale media zoals Facebook en de website van W.H.V.
de Karper.
Algemene omgangsregels:
Racisme, seksueel getint en grof taalgebruik, kwetsende uitspraken, hinderlijk geluid van bijv.
telefoon/radio, oneigenlijk gebruik van W.H.V. materialen, beschadigen van de locatie, enz., zijn niet
toegestaan.
Elk ongewenst gedrag, mag door de organisatie worden bestraft met diskwalificatie.
In zwaarwegende gevallen, zal ook aangifte worden gedaan, bij de politie.
Deelname aan de wedstrijden is geheel op eigen risico.
Hengelsportvereniging W.H.V. de Karper, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade.
In alle gevallen waar het wedstrijdreglement niet voldoet, is de beslissing van de organisatie en/of
Jeugdcommissie doorslaggevend.

