Stappenplan organisatie verenigingsviswedstrijden in Corona tijd
Het Sport en Corona (Covid-19) protocol gelden ten allen tijden. De Corona
verantwoordelijken tijdens de wedstrijden zijn Henk de Ruiter en Bert van Pijkeren. Zij
zullen deelnemers en mogelijk toeschouwers wijzen op het naleven van het protocol!
Het verloop van een wedstrijd!
We communiceren alleen via de website van Hsv De Snoek (www.hsvdesnoek.nl) of
telefoon.
Aanmelden en betaling.
Op de ochtend van de eerste viswedstrijd zaterdag wintercompetitie 2021 kan vanaf
07.15 uur ingeschreven en betaald worden voor alle viswedstrijden in het
verenigingsgebouw. Betaling a € 30,00. Dit bedrag kan dan in de daarvoor bestemde
doos gedeponeerd worden die op de tafel van de wedstrijdcommissie staat (dus gaarne
gepaste betalen). Iedere deelnemer dient bij inschrijving een mondkapje te dragen in het
gebouw. De wedstrijdcommissie loot bij iedere winterviswedstrijd zelfstandig in bijzijn
van de deelnemer op gepaste afstand (de wedstrijdcommissie trek dus het steknummer).
Henk en Bert zijn wisselend inschrijver/weger en Corona verantwoordelijken. Stekken
worden in principe uitgezet door Henk.
Uitvoering wedstrijd.
Het parkoer wordt voor aanvang wedstrijd bekend gemaakt (via de website).
De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het uitzetten van de steknummers. De
steknummers zullen duidelijk leesbaar langs de waterkant neergelegd worden.
Deelnemers rijden zelf na de loting naar hun stek toe zonder ergens te verzamelen. De
deelnemers mogen niet met elkaar (tenzij ze uit één gezin komen) te verplaatsen naar
het parkoers. Bij het parkoers aangekomen kan de stek worden opgebouwd en dient er
bij de eigen stek worden gewacht op het eerste signaal aanvang vissen, om 09.00 uur.
Vissen doen we vanaf het eerste signaal 09.00 uur tot 13.00 uur, dan volgt het tweede,
dus eindsignaal. Tijdens de wedstrijd zo min mogelijk direct contact met de mede
vissers. Toeschouwers dienen op afstand te blijven, hier dienen de wedstrijdvissers ook
op toe te zien.
Uitvoering weging.
De wedstrijdcommissie doet de weging op de stek achter de visser op min 1,5 m. De
visser doet zijn gevangen vissen in de weegzak die daarna door de wedstrijdcommissie
gewogen word. De schaal kan daarna door de deelnemer zelf ook nog worden afgelezen
ter controle. De weging vind plaats zonder overige deelnemers in de omgeving.
Uitvoering prijsuitreiking.
De uitslag wordt op het parkoers bekend gesteld en dan volgt daar ook de prijsuitreiking,
deze staat later ook op de website.
Na de wedstrijd worden de prijzen uitgereikt op het parkoers aan de vakwinnaars en
overige deelnemers door de wedstrijdcommissie.
Wedstrijdschema.
zie Agenda website.
Verantwoordelijkheden.
Deelname geschied op eigen verantwoordelijkheid.
Hou je op de hoogte door voorafgaande aan iedere wedstrijd de website te bekijken op
evt wijzigingen in parkoersen.

