Regels jeugd-viswedstrijd
Bij onze jeugdwedstrijden is eigenlijk maar een ding belangrijk: plezier beleven aan het
vissen en in de natuur te zijn. Wij proberen onze vissertjes bij te brengen, dat zij te gast zijn
in de natuur. Dus geen rommel laten liggen en respect tonen voor alles wat groeit en bloeit.
Maar ook: meedoen is belangrijker dan winnen. Toch is het een wedstrijd en om het
allemaal goed te laten verlopen, horen daar nu eenmaal wat spelregels bij:
- We verzamelen tussen 17.45 en 18.00 uur.
- Om 18.00 loten we de vispleknummers en gaat iedereen naar zijn eigen plek om zijn
spullen klaar te maken.
- De wedstrijd begint om 18.30 uur en is om 20.30 uur afgelopen.
- Er wordt gevist in twee leeftijdscategorieën: 8 t/m 11 jaar en 12 t/m 16 jaar.
- In de categorie 8 t/m 11 mag je vissen met één vaste hengel die niet langer is dan 6 meter.
- In de categorie 12 t/m 16 mag je vissen met één vaste hengel die niet langer is dan 8 meter.
- Je mag vissen met witte maden en wormen.
- Gebruik een emmer (of een leefnet) om de gevangen vissen in te bewaren.
- De uitslag wordt bepaald op lengte van de gevangen vissen. Paling telt niet mee.
- Bij de competitie krijgt iedereen die 3 of meer wedstrijden heeft meegedaan een prijs.
- Je moet lid zijn óf een vergunning hebben om in het Wijchens Meer te mogen vissen.
Vergunningen bij Frylink aan de Tunnelweg. Als je 13 jaar of jonger bent dan is deze gratis.
Altijd Tevreden zorgt voor maden en voer. Ook zullen wij toezien op een sportief verloop van
de wedstrijd. Een paar van onze oudere leden zullen waar nodig de kinderen helpen, zodat
de kans zo groot mogelijk is dat iedereen wat vissen kan vangen.
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan
ook, dan wel schade aan eigendommen door diefstal, vermissing of beschadiging of op enige
andere wijze.

vissen is cool

