Reglement OZHK 2019
1. Er mag met maximaal twee personen in de boot gevist worden, de vis telt per boot .
2. Om 9 uur precies wordt er gestart vanachter een denkbeeldige startlijn, ongeveer 300 meter
uit de kust evenwijdig aan het strand, voor het slag Beukel te ’s-Gravenzande.
3. Het einde van de wedstrijd is om 14.00 uur precies, alle deelnemers moeten dan ook om
14.00 uur bij de inleverboten zijn (herkenbaar aan een grote vlag), waar de vis ingeleverd
moet worden.
4. Te laat achter de inleverboten betekent automatisch diskwalificatie.
5. Er mogen maximaal 4 hengels aan boord aanwezig zijn, reservemolens zijn toegestaan, er
mag maximaal met 3 haken per hengel gevist worden.
6.

De wedstrijd is een gewicht wedstrijd.

7. Diegene met het meeste gewicht is de winnaar.
8. Er wordt uitsluitend gevist op vis die voldoet aan de wettelijke minimummaat (zie
bijgevoegde lijst).

Alle vis zonder minimum maat moet 20 cm zijn.

Als bij het wegen een ondermaatse vis wordt aangetroffen, telt deze niet mee en wordt er 1
KG van het totaal gewicht afgetrokken.
9. Om de wedstrijd echt een wedstrijd te laten zijn, uit veiligheidsoverweging en als u de
wedstrijd vroegtijdig wilt beëindigen, bent u verplicht uw zak met vis, voorzien van label bij
een van de commissieleden in te leveren (ongeacht het tijdstip binnen de wedstrijd).
10. Alle navigatie apparatuur is toegestaan.
11. Het visgebied van de wedstrijd is volgens de meegeleverde waterkaart.
12. De prijsuitreiking vindt diezelfde middag om ongeveer 17.30 uur plaats in het clubgebouw
van de WSV ’s-Gravenzande, de prijzen staan vast.
13. De wedstrijdcommissie van ’s-Gravenzande stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel
opgelopen schade of onverhoopt letsel van de deelnemers of hun materialen .
14. Eventuele protesten kunt u tot een uur na de wedstrijd indienen bij de wedstrijdcommissie
van de WSV ’s-Gravenzande .
15. Vis kan pas opgehaald worden als dit omgeroepen is.
Alleen als u in het bezit bent van een label met daarop uw nummer, wordt de vis aan u
verstrekt.
16. De controleboten zijn ten allen tijde bevoegd om uw boot te controleren .
17. Van deze regels kan worden afgeweken indien de wedstrijdcommissie dit wenselijk acht.
Eventuele wijzigingen worden dan op de wedstrijddag bekend gemaakt.

Veel visplezier toegewenst
De wedstrijdcommissie

