
       

 

➢ Iedere deelnemer aan het jeugdkampioenschap roofvis meldt zich op de vooraf door de wedstrijdleiding 
afgesproken datum, tijd en locatie. Aansluitend wordt vertrokken naar de locatie waar de wedstrijd gevist zal 
worden.  

➢ Deelname aan het jeugdkampioenschap roofvis is gratis!;  

➢ Bij de locatie aangekomen, bepaalt de jeugdcommissie twee punten langs het water waartussen gevist mag 
worden. Elke deelnemer mag dus tussen deze twee punten een plaats kiezen om te vissen. Voor de duidelijkheid 
wordt vermeld dat er dus niet geloot wordt. Bij het kiezen van je visplaats dien je een afstand van circa 10 meter 
te bewaren van je medevissers!; 

➢ Tijdens het jeugdkampioenschap roofvis mag elke deelnemer een onbeperkt aantal keer van visplaats wisselen. 
Hierbij dien je wel rekening te houden met je medevissers (dus hinder ze niet bij het vissen en hou circa 10 
meter afstand van je medevissers);  

➢ De aanvang van het vissen is voor alle deelnemers op het vooraf afgesproken tijdstip en wordt aangegeven door 
een toetersignaal. Pas na dit signaal mag er gevist en eventueel gevoerd worden;  

➢ Het einde van het jeugdkampioenschap roofvis is voor alle deelnemers op het vooraf afgesproken tijdstip en 
wordt tevens aangegeven door een toetersignaal. Iedere deelnemer is verplicht om direct na het toetersignaal 
zijn hengel met tuigje, kunstaas en dergelijke uit het water te halen. Een vis die op dat moment gehaakt is/wordt 
en tevens gevangen wordt, telt nog mee!; 

➢ Iedere deelnemer is verplicht te vissen met één hengel. De hengelkeuze is vrij; 

➢ Het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden, muggenlarven (vers-de-vase) en lokvoerders waaraan 
(schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, is verboden en leidt onherroepelijk tot diskwalificatie van de 
betreffende deelnemer. Verder is de aaskeuze vrij!;  

➢ Er wordt gevist op lengte (en niet op gewicht!) van gevangen ROOFVIS. Iedereen is verplicht om alleen eigen 
gevangen roofvissen z.s.m. na de vangst ter meting aan te bieden aan de jeugdbegeleiders!; 

➢ Er wordt gevist in twee leeftijdscategorieën: 7 t/m 13 jaar (categorie B) en 14 t/m 17 jaar (categorie A). 
De deelnemer in elke leeftijdscategorie die de meeste aantal centimeters roofvis vangt en ter meting aanbiedt, 
wordt de winnaar van het jeugdkampioenschap roofvis (datum) in zijn of haar leeftijdscategorie.  Jeugdkampioen 
roofvis (datum) wordt de deelnemer die van alle deelnemers de meeste aantal centimeters roofvis vangt en ter 
meting aanbiedt. Tevens is er een extra prijs voor de vangst van de grootste roofvis; 

➢ Het is verboden dat de deelnemers geholpen worden door derden, met uitzondering van de jeugdbegeleiders. De 
deelnemers dienen ongeacht hun leeftijd dus zelf hun hengel vast te houden zowel voorafgaand als tijdens de 
wedstrijd (dus ook tijdens het peilen en voeren). Het is dus verboden dat derden, waaronder ook de coach(es), de 
hengel van de deelnemer vasthouden of aanraken.  

➢ Tijdens onweer, opstekende wind of een andere calamiteit kan de wedstrijd worden afgeblazen. Dit wordt dan 
aangegeven door 3 toetersignalen achter elkaar; 

➢ Dit reglement kan, na instemming van het bestuur, door de wedstrijdleiding voorafgaand aan de wedstrijd worden 
aangevuld of gewijzigd. De wedstrijdleiding zorgt ervoor, dat alle deelnemers zo spoedig mogelijk na het 
genomen besluit via ‘social media’ (bijvoorbeeld WhatsApp) of e-mail van de aanvulling/wijziging op de hoogte 
worden gebracht. 

➢ In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider van de betreffende wedstrijd. 

➢ Overtreding van dit reglement kunnen uitsluiting van deelname of andere straffen ten gevolge hebben.  
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