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Wedstrijdreglement
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Deelname competitiewedstrijden alleen voor leden.
Er wordt gevist met één vaste hengel met één haak.
Aas is worm en/of ongekleurde maden.
Leefemmer verplicht gevuld met ruim water.
Er worden 8 wedstrijden gevist waarvan er maximaal 6 voor de
eindstanden meetellen.
Voor diegene die meer dan 6 wedstrijden vissen vallen de wedstrijden
met het meest aantal punten af.
Duur wedstrijd is 7 stekken x 25 minuten.
Het begin en einde van iedere stek wordt aangegeven door een
hoornsignaal(toeter).
De stekken lopen vanaf een genummerd paaltje tot het volgende
genummerde paaltje, van laag naar hoog 6 > 7 of van hoog naar laag 7
< 6. Men mag vissen tussen de paaltjes, niet bij de buren.
Peilen voor de wedstrijd is toegestaan zonder aas.
Indien er een rietkraag aanwezig is, is het gebruik van een riethaak of
touwtjes verplicht. Riet vernieling kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
De punten telling is als volgt:
Witvis
1
punt
Andere vis
3
punten
Baars tot 14,9 cm
5
punten
Baars van 15 tot 21,9 cm 10
punten
Baars vanaf 22 cm
15
punten
Paling
25
punten
De prijzen worden als volgt verdeeld:
De prijzen worden om en om verdeelt tussen A of B poule of anders
om.
1 Grootste maat Baars in A of B poule of meest aantal punten in A of
B poule
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Het meest aantal punten in A of B poule of grootste maatbaars in
A of B poule 3 Enz.
4 Enz.
Kampioen (A en B poule) wordt diegene die volgens het Rally Point
systeem in maximaal 6 tellende wedstrijden het minst aantal Rally
punten verzameld.
Nummer 1 en 2 van de B poule promoveren altijd naar de A poule.
Nummer 8 en 9 uit de A poule degradeert altijd naar de B poule.
De visplaats en stekken worden bepaald door het bestuur.
Tijdens de wedstrijd berust de autoriteit bij de controleur(s), bij diens
afwezigheid bij het bestuur.
Gewijzigd en vastgesteld mei 2017.

