Toelichting

27° GULLEFESTIVAL
Bijzonderheden
De reglementen van het V.V.B.Z. zijn van toepassing.
Belgische deelnemers dienen lid te zijn van het V.V.B.Z. of van de aanverwante federaties.
Buitenlandse deelnemers dienen hun wedstrijdvergunning / lidkaart van hun land voor te leggen;
Inschrijvingen kunnen zowel individueel als per team van vijf vissers gebeuren.Onvolledige teams worden niet
aangevuld met andere deelnemers.
Uitmaak: Sportcommissie V.V.B.Z. en Z.K.B. De Gulle.
De loting der bootplaatsen zal op vrijdag 3 november 2017 in lokaal Pekelput ,( gelegen Franchommelaan te
Blankenberge aan het eind van de parking) , plaatsvinden om 17,00 uur.
Dit lokaal is nieuw en vervangt het vroegere paviljoentje .
Deelnemers aan de wedstrijd worden verzocht op 4/11/2017 aanwezig te zijn om 07.00 uur om hun
plaatsbewijs af te halen .
Als er onder de kust gevist wordt eindigt de wedstrijd om 16.00 uur, wordt er gevist verder dan
10 mijl uit de kust gevist dan eindigt de wedstrijd om 15,30 uur.
.
De boten vertrekken aan de SVV /VVBZ steiger om 8.00 uur.
De weging zal per boot gebeuren aan steiger SVV/VVBZ of aan kraanarm North Sea Boating.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de wedstrijd omstreeks 19.00 uur in lokaal Pekelput.
De prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden.
Prijzen in natura worden voorzien voor de eerste en tweede visser per boot.
Inschrijvingen
Het inschrijvingsgeld bedraagt 60,00 € en voor jeugd 40,00 € , bij afgelasting geen afhouding.
De gevangen vis blijft eigendom van de visser en mag afgehaald worden na de weging tegen afgifte van
de deelnemerskaart.
Deelneming terug te zenden voor 1 /11 / 2017 naar: Vermeiren Georges St Janstr 10 Rumst 2840
Of te mailen aan: georges.vermeiren1946@telenet.be
Gelieve het inschrijvingsgeld over te schrijven op rekeningnummer BE28 7381 2102 6720
Inschrijvingen zonder betaling zijn ongeldig.
De inrichters van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen , van welke aard dan ook.
Het bestuur.

