Wijzigingen in opzet werphengelcompetitie Altijd Tevreden 2017
Om gehoor te geven aan onder andere het verzoek van deelnemers om alle wedstrijden van de
werphengel competitie op één en hetzelfde water te vissen, wordt de volgende opzet gehanteerd.
Het aantal wedstrijden van de competitie is teruggebracht van 8 naar 6. De wedstrijden worden
indien mogelijk aansluitend en in het voorjaar gevist. De inleg en het prijzengeld zijn aangepast.
Er wordt in principe in de stromende maas gevist. Als de wedstrijdleiding oordeelt dat dit niet
mogelijk of wenselijk is dan wordt die dag een - niet voor de competitie meetellende - vrije hengel
wedstrijd gevist.
De niet geviste competitiewedstrijd wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende nog vrije
inhaaldatum aan het einde van het wedstrijdseizoen (oktober).
Als alle reservedata ingevuld zijn en de omstandigheden laten het niet toe op de stromende maas te
vissen, dan zal alsnog een werphengelcompetitiewedstrijd worden gevist op een andere locatie. Dit
omdat het aantal reservedata beperkt is en we de competitie wel volledig af willen werken.
Uiterlijk 18.00 uur Op de dag voorafgaand aan de wedstrijddag zal (op de site/via e-mail/whats-app)
bekend worden gemaakt of:
1. Er een wedstrijd wordt gevist, de wedstrijd als competitiewedstrijd of als vrije hengel wedstrijd
wordt gevist en, indien bekend, waar deze wordt gevist, of:
2. De wedstrijdleiding haar beslissing pas kan nemen op de ochtend van de wedstrijddag vóór
inschrijving op de inschrijflocatie.
(Helaas blijven er situaties denkbaar dat wij pas op de dag van de wedstrijd een gefundeerde
beslissing kunnen nemen. In dat geval is het raadzaam materiaal mee te nemen waarmee je onder
alle omstandigheden uit de voeten kunt. Wij vragen hiervoor begrip.)
Indien géén bericht op internet / e-mail / whats-app dan zal een wedstrijd volgens planning als
werphengel competitie wedstrijd op de maas gehouden worden.
Als je niet beschikt over internet / e-mail / whats-app kun je na 18.00 uur telefonisch contact
opnemen met de wedstrijdleiding (Rinus 06 23843468).
Op niet benutte reservedagen zal volgens programma een vrije hengel wedstrijd worden gehouden
op een nader te bepalen water. Locatie wordt bij inschrijving bekend gemaakt.
Voor de bepalingen van de wedstrijd `soorten’ (werphengelcompetitie, vrije hengel wedstrijd etc.)
verwijzen wij u naar ons wedstrijdreglement en wedstrijdprogramma.
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