SGO Wedstrijd Reglement Competitie Vliegers 2022.
1e wedstrijd: vrijdag 6 Mei 19:00 tot zaterdag 7 mei 13:00
2e wedstrijd: vrijdag 17 juni 19:00 tot zaterdag 18 juni 13:00
3e wedstrijd: Vrijdag 12 aug 19:00 tot zaterdag 13 aug 13:00

1. Elke Competitie vliegers duurt van vrijdag 19:00 uur tot zaterdag
13:00 uur
2. Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen die geheel
zelfstandig kan karpervissen op de toegewezen vissteken. Er is geen
leeftijdgrens voor deelname aan de Competitie vliegers verbonden.
3. Door loting voorafgaand aan de wedstrijd wordt de visplaats per
koppel bekend gemaakt. Elke koppel dient de wedstrijden alleen te
vissen op toegewezen stek. De loting vind plaats om 18:00 Locatie
word in de app bekend gemaakt.
4. Er kan in bijzondere omstandigheden door de wedsrtijdleiding
worden besloten om de wedstrijd af te lassen, of eerder te stoppen.
5. Elke deelnemer dient te beschikken over een Geldige Vispas met
SGO nachtvergunning of geldige Vispas van een andere
verenging aangevuld met SGO B-vergunning en SGO
nachtvergunning.
6. Er mag worden gevist met maximaal 2 karper hengels per deelnemer.
(een 3e hengel is dus NIET toegestaan)
7. Het gebruik van één bivy (karpertent) per persoon is toegestaan voor
de duur van de wedstrijd, of een tweepersoons bivy per koppel.
8. De deelnemers dienen uitsluitend binnen de toegewezen visplaats te
blijven vissen op karper.
9. Open vuur op de visstekken (kampvuur) is ten strengste verboden
(grasbrander in de bivy mag wel).
10.Elke deelnemer dient zijn visplaats schoon en netjes te houden én
achter te laten na de wedstrijd.(Bij overtreding zal de koppel worden

gediskwalificeerd.)
11.Voerboten zijn toegestaan voor het voeren en uitvaren van de lijnen
maar wel op redelijke wijzen.
12.Een degelijke formaat onthaakmat, landingsnet én degelijk onderlijn
materiaal is verplicht.
13.Het geluidsniveau van de beetverklikkers dienen op een beschaafd
volume te staan zonder overlast te veroorzaken bij de andere
karpervissers/bewoners en of dieren in de omliggende natuur.
14.Gevangen karper (en bijvangsten) dient met zorg omringd te worden
behandeld op de onthaakmat tijdens het wegen, meten en
fotograferen en daarna direct en voorzichtig te worden teruggezet in
het water.
15.Het wegen van de gevangen karper dient zorgvuldig te worden
gedaan door de koppel zelf, waarbij de wedstrijdcommisie rekent op
een eerlijke registratie. Het gewicht van de karper dient door gegeven
te worden via de whatsapp aan 1 van de wedstrijdleiders. Hierbij
vermeld je het gewicht in kilo’s of nerderlandse ponden. Van elke
gevangen karper dient verplicht een foto te worden gemaakt voor
publicatie op de SGO Website/sociaalmedia.
16.Karpervangsten dienen na het terugzetten te worden gemeld bij de
SGO vliegercommissie voor registratie van het gewicht en lengte.(het
mobiele telefoonnummer dat bekend is gemaakt in de groepsapp.)
17.Deelname aan de competitie vliegers wedstrijd geschiedt door
inschrijving op de SGO website (www.sportvisserijgo.nl) met
vermelding van naam, e-mailadres en laatste 6 cijfers van een
geldige vispas. Na controle word de deelname bevestigd en is de
inschrijving definitief.
18.Betaling van de inschrijving a € 20,00 per koppel wordt via een
betaallink / contant voldaan aan de wedstrijdcommissie als de
betaling niet is voldaan voorafgaand de loting van de visstekken.
Niet ontvangen betalingen sluiten deelnemers direct uit voor
deelname aan de wedstrijd.
19.Zodra je het inschrijfgeld hebt betaald, staat je inschrijving vast.
Mocht je ineens niet kunnen, dien je voor een vervanger te

zorgen. Inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. (bij uitzondering van
noodgevallen)
20.Door inschrijving gaat een deelnemer akkoord met dit regelement en
zal de deelnemer de instructies van SGO competitie vliegers
commissie strikt opvolgen.
21.De prijzen zullen per competitie op aantallen gaan.
22.De einduitslag zal op basis van punten telling gaan die verder staat
beschreven in de wedstrijd uitnodiging.
23.Bij overtreding van de wedstrijdregels en/of het niet naleven van dit
regelement wordt de betreffende deelnemer(‘s) door de SGO
competitie vliegers commissie gesommeerd zijn visplaats te
verlaten, gevolgd door directe uitsluiting van verdere deelname aan
de competitie vliegers.

24.Sportvisserij Goeree-Overflakkee kan op geen enkele wijze
verantwoordelijk worden gesteld voor schade of letsel van
deelnemers en derden voor -tijdens- of na de gehouden SGO
competitie vliegers, of voor verlies of diefstal van persoonlijkeof hengelsporteigendommen.
In alle gevallen waar het reglement niet in voorziet, beslist de leiding.
Wedstrijdleiding: Pascal Albregts: 0630968865 / Joost Holleman:
0657717383

Mail: commissievliegerssgo@gmail.com

