Wedstrijd Reglement 2017
1. De totale hengel + lijn bedraagt maximaal 11 Meter. Met een maximale hengellengte
van 7 meter en lijnlengte van 4 meter.
2. Beperkingen m.b.t. mobiliteit dienen vooraf aan de wedstrijdcommissie te worden
gemeld, ze krijgen geen apart nummer maar worden indien nodig geholpen hun
spullen op de plaats te krijgen.
3. Gebruik van aas en voer, Maximaal 750 gr. droog of 1000 gr. aangemaakt voer en 750
gr. aas.
4. Verboden te voeren en te vissen met vlees en slachtproducten en vers de vase.
Voer op de lijn, gebruik van plaatje, voerkorf of PVA is verboden.
Zinken is niet toegestaan (de dobber moet het lood kunnen dragen).
5. Vissen alleen met witte maden, casters, pieren, granen en pellets, deeg en hennep.
6. Gebruik fijnmazig leefnet is gewenst, doorsnede minimaal 40 cm en lengte 3 m.
7. Bij te laat komen zonder tijdige melding of opgaaf van reden, is deelname aan de
wedstrijd niet meer mogelijk.
8. Zwaar aanvoeren is alleen toegestaan direct na het 1e signaal, bijvoeren uitsluitend
met 1 hand. (Licht en matig bijvoeren).
9. 2e signaal einde wedstrijd. Aangeslagen vis voor het signaal telt mee, mits binnen 15
minuten na het eindsignaal geland. Alle vis die gevangen is moet gewogen worden.
Na het eindsignaal blijft het leefnet in het water tot alle vis is gewogen.
10. Cuppen is toegestaan, gebruik van voerkatapult is op eigen risico.
11. De wedstrijdcommissie mag controles uitvoeren op hengellengte plus snoer en
gewicht voer.
12. Prijzen: eendagswedstrijden prijs 1:2 . Prijzen meerdaagse wedstrijden 1:1.
13. Bij competitie bestaande uit meer dan een wedstrijd wordt een puntentelling per
wedstrijd toegepast. De deelnemer met het minst aantal punten van het totaal aantal
wedstrijden wint de competitie. De wedstrijd met de meeste punten word niet
meegeteld. Bij gelijk aantal punten is het totaal gewicht van 4 van de 5 wedstrijden
bepalend.

14. Bij overtreding van dit reglement volgt diskwalificatie van de deelnemer van deze
wedstrijd en krijgt deze het maximale punten + 10 strafpunten. Deze wedstrijd is niet
aftrekbaar. Bij het niet afmelden, punten aantal deelnemers + 5. Afmelden, punten aantal
deelnemers.
15. De wedstrijdcommissie bepaalt naar gelang het aantal deelnemers, het
wedstrijdparcours. (discussie niet mogelijk).
16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie en 1
bestuurslid.
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