
 
‘FRYSLÂN CUP’ CLUBKAMPIOENSCHAPPPEN SPORTVISSERIJ FRYSLÂN 2017. 
 

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige  
((jeugd)VISpas van de vereniging waarvoor ze uitkomen. 

 
2. Het aantal deelnemende vissers per vereniging is minimaal 5 en maximaal 10, terwijl er een 

reserve visser kan invallen bij ziekte o.i.d. De uitslag wordt opgemaakt op basis van de vijf 
beste vissers van het team. Individueel opgeven kan, volgorde van aanmelden bepaald team. 

 
3. Opgave tot 1 mei via Sportvisserij Fryslân, Vereniging-namen en de vispasnummers van de 

vissers doorgeven, per e-mailadres aan pyt@visseninfriesland.nl van Sportvisserij Fryslân staat 
open voor alle aangesloten verenigingen. 

 
4. Per vereniging kunnen er meerdere teams worden ingeschreven. Onderafdelingen kunnen 

ook zelfstandig een team opgeven of gezamenlijk met andere afdelingen één team 
afvaardigen. Dit laatste uitsluitend als er geen team te vormen is van de eigen onderafdeling. 

 
5. Er wordt in 2 of meerdere poules gevist en er wordt één finalewedstrijd gevist. De grote van 

de poules wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemende teams. De finale zal door 
Sportvisserij Fryslân worden georganiseerd in een door Sportvisserij Fryslân bepaald water.  

 
6. De finalist mag zich een jaar lang het beste Clubteam van Fryslân noemen en ontvangt 

hiervoor de Fryslân Cup met een daaraan gekoppelde geldprijs van € 500,-  alleen bij 
deelname aan NK-clubs. Daarnaast zal het winnende team worden afgevaardigd naar het NK 
Clubs op 28 oktober 2017 te Purmerend aan het Noord Hollands Kanaal bij molen Neck. 

 
7. Door Sportvisserij Fryslân wordt de loting verricht welke verenigingen het in de A en of in de 

B-poule tegen elkaar zullen opnemen. 
 

8. Per poule wordt er tegen iedere tegenstander eenmaal gevist. De vereniging die bij de loting 
het eerst wordt getrokken, is de thuis vissende vereniging deze bepaalt in welk water gevist 
wordt en geeft dit zo snel mogelijk door aan de tegenstander.  

 
9. Er wordt gevist op klassementspunten, jeugdvispas leden krijgen als bonus 1 punt minder als 

in de uitslag vermeld. 
 

10. Indien clubs in de poule ronde met gelijke klassementspunten eindigen, dient op 
onderstaande wijze de juiste rangvolgorde te worden vastgesteld.  

• Volgens het totale vangstgewicht van de vijf vissers;  
• Volgens het hoogste vangstgewicht per deelnemer per club;  
• Volgens het tweede hoogste vangstgewicht;  

 
11. Alle voorrondes dienen voor woensdag 3 augustus gevist te zijn 

 
12. De twee poulewinnaars vissen de finale op voorkeursdatum zaterdag of zondag 5/6 augustus. 

 
13. Verenigingen zijn in de poulefase verantwoordelijk voor reglementen en de organisatie van de 

poulewedstrijden. 
 

14. De volledige uitslag met punten en gewichten, met daarin de namen en lidnummers van de 
vissers die hebben deelgenomen, wordt zo snel als mogelijk na de wedstrijd doorgegeven per 
e-mailadres aan pyt@visseninfriesland.nl van Sportvisserij Fryslân. 

 
15. De Fryske Finale wordt gevist onder dezelfde reglementen als bij het NK-clubs van 

Sportvisserij Nederland. 
 

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding van Sportvisserij 
Fryslân. 


