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Wedstrijdreglement 
1.  Lengte hengel + lijn maximaal = 11 m. Hengellengte max.7 m en lijnlengte max. 4 m. 

2.  Voer droog 750 gr, voer aangemaakt 1 kg, aas 750 gr. 

3.  Vissen mag alleen met witte maden, casters, pieren, granen, pellets, deeg en hennep. 
     Verboden zijn vlees, vers de vare, plaatje, voerkorf en voer op de lijn. 
     Zinken is niet toegestaan ( dobber moet het lood kunnen dragen ). 

4.  Gebruik van leefnet met een doorsnede 40 cm en lengte van 3 m heeft de voorkeur.      

5.  Zwaar aanvoeren alleen bij het 1ste signaal, daarna alleen nog licht bijvoeren. 
     2e signaal is einde wedstrijd.  
     Aangeslagen vis telt mee, mits binnen 15 min. na eindsignaal geland. 
     Vis mag alleen geland worden op je eigen steiger (nummer). 
     Ter voorkoming van competitievervalsing is het verplicht om de gevangen vis te laten wegen. 

6.  Opgave deelname wedstrijd(-en) dient 3 dagen voor wedstrijddatum te geschieden. 
     Opgeven bij Chris en/of op het deelnameformulier bij de Boei. 

7.  Cuppen is toegestaan, gebruik katapult is op eigen risico. 

8.   Deelnemers die i.v.m. een beperking niet in staat zijn om zelf voor transport te zorgen 
      en/of om een vis te landen, mogen worden geholpen. 

9.  Uitsluiting deelname bij “te laat” komen, zonder vooraf melding bij de wedstrijdcommissie. 
      (te laat = na beginsignaal/begin wedstrijd) 

10. Bij meerdaagse wedstrijden wordt een puntentelling per wedstrijd toegepast.  
       De deelnemer met het minste aantal wedstrijdpunten, na aftrek van zijn slechtste 
       resultaat, wint de competitie. 
      Bij beëindiging met gelijk aantal punten is het totaal gewicht van de meegetelde 
      wedstrijden doorslaggevend. 
      Prijzen eendagswedstrijden 1:2, meerdaagse wedstrijden 1:1. 

11. Bij overtreding van dit reglement volgt diskwalificatie van de deelnemer en krijgt deze het 
      maximale aantal punten +10. Deze wedstrijd is niet aftrekbaar. 
      Bij niet afmelden, punten aantal deelnemers +5 
      Bij afmelden, punten aantal deelnemers. 

12. Het wedstrijdparcours wordt door de wedstrijdcomissie bepaald. 

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie en 
      één bestuurslid.                   

 




