
1. Hengelkeuze.

2. Verzamelen * Voor alle wedstrijden aan het viswater.

3. Loting plaatsnummer.

4. * 45 minuten. Bij moeilijker te bereiken locaties wordt in overleg 1 uur

   aangehouden. De wedstrijd begint en eindigt dan 15 minuten later.

5. Peilen. * Vrij.

6. Voeren. *  Na 1e signaal aanvang wedstrijd.(z.g. zwaar voeren )

* Tijdens de wedstrijd is licht bijvoeren toegestaan.

7. 1e signaal. *  Voeren en vissen.

8. 2e signaal. * Einde wedstrijd.

* Na het 2e signaal dient het vissen onmiddellijk te worden beëindigd,
  op dat moment reeds aangeslagen vis mag worden geland.

9. Aas en voer. * Vrij, behalve het voorhanden hebben en/of gebruiken van rode maden

  en lokvoer waaraan ( schadelijke ) kleurstoffen zijn toegevoegd.

10. Leefnet. * Minimale lengte van 2,5 meter.

* Minimale diameter van 40 cm.( rond leefnet  )

* Minimale "diagonaal" van 50cm. ( rechthoekig leefnet  )

11. Wegen. * De gevangen vis dient in een leefnet ter weging te worden aangeboden.

12. Duur wedstrijden. * De wedstrijden van 31 maart tot 6 oktober duren van 7.30 uur tot 11.30 uur.

* De overige wedstrijden duren van 8.30 uur tot 11.30 uur.

13. Uitslag wedstrijd. * Er wordt gevist op punten systeem door middel van de vis te wegen.

* Deelnemer zonder vis, maar de wedstrijd wel uitgevist krijgt de helft van

   de punten van de laatste deelnemer met vis.

*  Voor niet geviste wedstrijden en een niet volledig uitgeviste wedstrijd
  ( vroegtijdig weggaan  ) worden geen punten gegeven.

14. Uitslag competitie. * Voor het bepalen van de eindstand van de Clubkampioenschappen

   worden alle 20 wedstrijden geteld.

* Voor de eindstand voor de Bekercompetitie en de Wisseltrofee worden
   12 wedstrijden.( 6 bekerwedstr., 6 wisseltrofeewedstr. ) opgeteld

* Indien twee of meer deelnemers aan het einde van de competitie

   onderdeel het zelfde aantal punten hebben behaald, wordt de volgorde

   in de stand voor hen bepaald aan de hand van het door hen gevangen vis

   in gewicht.

15. Bestuur. * Als blijkt dat aan het betreffende viswater niet gevist kan worden, dan

   beslissen de leden van het bestuur waar dan wel gevist wordt.

* Als de vangst onder de deelnemers groot is , zal  indien nodig d.m.v.

   een signaal de wedstrijd worden onderbroken voor de vangsten tussen door

   wedstrijd d.m.v. een signaal weer hervat.

* Het bestuur heeft het recht om de wedstrijd bij slechte weersomstandig-
   heden ( onweer e.d. ) of calamiteiten stil te leggen . Daarna wordt beslist

   of de wedstrijd wordt hervat of vroegtijdig wordt beëindigd.

   De uitslag telt dan tot einde wedstrijd, ongeacht duur van de wedstrijd.

16. Info.(viswater, e.d.)

* Vrij.

* 45 minuten voor aanvang wedstrijd wordt er door u persoonlijk geloot.

Voorbereidingstijd.
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  te wegen. ( i.v.m. te veel vis in een leefnet +  20 kg.  ), daarna wordt de 

   1e plaats 75 punten, 2e plaats 60 punten, 3e plaats 50 punten, 4e plaats

   45 punten, 5e plaats 43 punten en vervolgens elke plaats die hierna volgt

Probeer altijd op tijd aan de waterkant aanwezig te zijn!

Het Bestuur.

   één punt minder.

Een bestuurlid.


