Karpercommissie HSVM
organiseert i.s.m.

Hengelsport Utrecht Karper Classic 2019
Grote Plas van Maarssenveen
vrijdag 18 t/m zondag 20 oktober

Beste deelnemers,
Hierbij ontvangen jullie informatie voor de wedstrijd die vandaag begint:
1.
2.
3.
4.

Programma
Wedstrijd reglement, lees dit goed door !
Lijst met deelnemende koppels
Plattegrond met stekkenoverzicht

De wedstrijd begint om 16.00 uur met een luchthoorn, begin niet eerder met vissen.
De wedstrijdleiding is in handen van:


John Penninx / Fred Eman

Wij wensen jullie allen een prettige wedstrijd met hele mooie vangsten!

Karpercommissie HSV Maarssen
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HSV Maarssen en Hengelsport Utrecht
Programma

Zondag 13 oktober 2019
13:00 – 13:15

Loting op parkeerplaats Grote Plas

Vrijdag 18 oktober 2019
12:30 – 13:00

Ontvangst van de deelnemers

13:15 – 14:30

Hek open om met auto spullen naar stek te brengen

16:00

Start van de wedstrijd (hoornsignaal 1 x)

Zondag 20 oktober 2019
11:00

Einde wedstrijd (hoornsignaal 2 x)

11:00 – 12:30

Hek open om spullen te halen

13:00

Prijsuitreiking op de parkeerplaats Grote Plas

Wedstrijdleiding:
John Penninx

06 -16 01 28 68

Fred Eman

06 - 30 71 55 04
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HSV Maarssen
Hengelsport Utrecht Karper Classic 2019
Karperkoppelwedstrijd op de Grote Plas
18 t/m 20 oktober 2019
Wedstrijd Reglement

1.

Er moet per koppel worden ingeschreven, het inschrijfgeld bedraagt € 40,- per koppel. Er is
ruimte voor 15 koppels inclusief 2 koppels wedstrijdleiding. Bij geringe inschrijving behoudt de
wedstrijdleiding zich het recht voor de wedstrijd te annuleren.

2.

Deze wedstrijd wordt gesponsord door
Oregondreef 31
3565 BE Utrecht
030 - 2612532





1e
2e
3e
4e

prijs
prijs
prijs
prijs

€
€
€
€

200 per koppel in waardebonnen Hengelsport Utrecht
150 per koppel in waardebonnen Hengelsport Utrecht
100 per koppel in waardebonnen Hengelsport Utrecht
50,00 voor de grootste vis

3.

Deelnemers dienen bij inschrijving lid te zijn van HSV Maarssen. Inschrijving en betaling
verlopen via de website www.hsvmaarssen.nl; deelname is pas definitief na betaling van het
inschrijfgeld. Deelname gebeurt op volgorde van inschrijving (vol is vol).

4.

Kun je t.z.t. alsnog niet, regel dan het liefst zelf voor vervanging en meldt dit per omgaande bij
de karpercommissie. Het gestelde bij 3. blijft van kracht.

5.

De deelnemers worden zondag 13 oktober vanaf 12:30 uur op de parkeerplaats aan de Grote
Plas verwacht voor het verzamelen en de loting. De stekloting vindt plaats om 13.00 uur, vanaf
maandag 14 okt. mag er dan gevoerd worden.

6.

Vrijdag 18 okt. Om 13:00 verzamelen op de parkeerplaats van de Grote Plas. Om 13:15 gaat
het hek open en krijgt iedereen gedurende een uur de gelegenheid om met de auto zijn spullen
naar de stek te brengen. Daarna moeten alle auto’s van het terrein af en kan geparkeerd
worden op het parkeerterrein. LET OP!!! Stapvoets over de paden rijden en het is verboden om
op het gras te rijden c.q. te parkeren.

7.

De wedstrijd begint vrijdag om 16.00 uur en zal duren tot zondagmorgen 09.00 uur. Het begin
en einde van de wedstrijd worden door een hoornsignaal aangegeven. Tussen 11.00 en 12.30
uur kan met de auto de spullen weer opgehaald worden. De prijsuitreiking vindt plaats op
zondag 13.00 uur op de parkeerplaats van de Grote Plas.

8.

Deelnemers die zonder berichtgeving vrijdag om 18.00 uur nog niet aanwezig zijn worden
uitgesloten van de wedstrijd.

9.

De wedstrijdleiding neemt actief deel aan de wedstrijd, loot mee om de plekken en is daarvoor
inschrijfgeld verschuldigd.

10.

Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels per persoon. Toepassing van visveilige
systemen is verplicht. Ook mogen hengels niet in het water getrokken kunnen worden.
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11.

Beide vissers van een koppel moeten gedurende de wedstrijd aanwezig zijn op het terrein. Er
dient steeds 1 deelnemer van een koppel bij de hengels aanwezig te zijn. Overleg in
overmachtsituaties altijd met de wedstrijdleiding.

12.

Het gebruik van een Zodiac of roeiboot (zonder motor dat is verboden) is sterk aanbevolen. Tevens is het
toegestaan om gebruik te maken van een radiografische voerboot en dieptemeter.

13.

Er mag uitsluitend gevist worden tot halverwege de naastgelegen bezette stek en nooit verder
dan 75m.

14.

Zorg voor een degelijke onthaakmat, schepnet en weegnet evenals een waadpak en twee
bewaarzakken per koppel.

15.

Karper gevangen? Bel het koppel rechts naast je zo snel mogelijk. Samen meten en wegen
jullie de vis met twee unsters en geven dit direct door aan de wedstrijdleiding. Een vis boven
de 20 pond wordt altijd door de wedstrijdleiding gefotografeerd, maak van kleinere vissen
s.v.p. zelf een foto.

16.

Tip: Neem een heggenschaar mee om (indien nodig) het riet wat bij te knippen zodat je je hengels
goed kunt neerzetten en je lijnen vrij zijn en tevens je boot goed kan aanmeren. Doe dit
verantwoord met oog op de natuurlijke oever.

17.

Het gebruik van bivvy’s, paraplu’s en kleine karpertentjes is toegestaan.

18.

Het maken van een open vuur is verboden, gaspitjes zijn wel toegestaan.

19.

Drankmisbruik, drugsgebruik, geluidsoverlast en het toebrengen van schade aan flora en fauna
zijn verboden.

20.

Neem je afval mee terug naar huis, zorg zelf voor een vuilniszak.

21.

Het koppel met het hoogst gevangen gewicht aan karper wint de wedstrijd, bij gelijk gewicht
wint het koppel met de grootste totaallengte aan karper. Karpers aangeslagen vóór het
eindsignaal tellen nog mee in de einduitslag. Bel bij het horen van de hoorn wel direct de
wedstrijdleiding.

22.

Alleen karper en graskarper worden meegeteld in de einduitslag.

23.

Als er geen enkele karper tijdens de wedstrijd wordt gevangen, dan worden de prijzen
meegenomen naar een volgende wedstrijd. Alle deelnemers kunnen zonder inschrijfgeld te
betalen mee doen aan die volgende wedstrijd of zelf voor vervangers zorgen. Overleg hierover
tijdig met de karpercommissie.

24.

Als er wél karper wordt gevangen, maar niet alle prijzen kunnen worden vergeven, worden de
resterende prijzen onder de niet winnende bij de prijsuitreiking aanwezige deelnemers verloot.

25.

De prijzen gaan per koppel, de verdeling binnen het koppel is aan het koppel zelf.

26.

Een koppel dat zich niet aan de regels in dit reglement houdt, wordt in principe uitgesloten van
verdere deelname aan de wedstrijd, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

27.

HSV Maarssen en sponsoren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken en/of schade aan
materialen van de deelnemers en derden.

28.

De wedstrijdleiding heeft het recht om besluiten te nemen op punten waar het reglement niet
in voorziet of af te wijken van het reglement vanuit het beginsel van redelijkheid en billijkheid
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