WEDSTRIJDREGLEMENT per 1 januari 2017

Algemene bepalingen

1. De deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven. Controleurs en leden van de
wedstrijdcommissie hebben het recht te controleren op naleving hiervan. Bij overtreding kan een
maatregel of sanctie, waaronder diskwalificatie, volgen.
2. Praktische informatie waaronder hengelkeuze, inleg, plaats en tijdstip inschrijving en
wedstrijdduur staan vermeld in het wedstrijdprogramma. Bij minder dan vijf inschrijvingen kan de
wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd niet door te laten gaan. Na sluiting inschrijving maakt de
wedstrijdleiding het wedstrijdwater bekend en geeft nadere aanwijzingen, waarna de plaats
nummers worden geloot.
3. Parkeer dusdanig dat niemand hier hinder van heeft. Laat vee met rust en voorkom schade aan
gewassen, hooigras en oevers.
4. De deelnemer moet plaats nemen binnen een meter van het toegewezen plaats nummer.
Inwerpen dient haaks op de oever te geschieden.
5. Na het eerste signaal mag men voeren en vissen. De wedstrijd eindigt op het tweede signaal. Een
op het tweede signaal gehaakte vis mag geland en ter weging aangeboden worden.
6. Het gebruik van natuurlijke verse de vase en gekleurde natuurlijke maden is niet toegestaan.
7. Vis moet bewaard worden in een deugdelijk en goed geplaatst bewaarnet. Verzwaring aan de
binnenzijde van het net is niet toegestaan. Het net moet tot de weging in het water blijven.
8. Er wordt gevist op gewicht. Snoek, snoekbaars, paling, meerval en grondel mogen niet ter weging
worden aangeboden. De weging wordt verricht door minimaal twee personen.
9. De deelnemer die bij de prijsuitreiking afwezig is zonder zich hiervoor bij de wedstrijdleiding af te
melden kan geen aanspraak maken op een prijs.
10. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor letsel, schade of
vermissing.
11. Bij deelname aan avond-/nachtwedstrijden kan een nachtvistoestemming vereist zijn.
12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Haar besluit is bindend.
Afwijkingen en specifieke bepalingen naar aard wedstrijd
14. Koningsvissen Er mag gevist worden met één vaste hengel met een maximale lengte van 11
meter welke is voorzien van één enkelvoudige haak. Er wordt gevist op punten. Het slechtste
resultaat valt af (zowel punten als het daarbij behorende gewicht). Als er geen vis ter weging wordt
aangeboden wordt 1 punt meer toebedeeld dan het aantal deelnemers in het grootste vak. Bij
afwezigheid 2 punten meer dan het aantal deelnemers in het grootste vak. Bij koningsvissen tellen
grondels wel mee. Bij gebruik van een hulpmiddel zoals een plateau mogen de achterste poten bij
aanvang van de wedstrijd niet in het water staan. Uitzondering hierop zijn inhammen. Hier mag de
deelnemer plaats nemen op een, tussen beide buren getrokken, denkbeeldige rechte lijn.
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15. Werphengelwedstrijden : Minimaal inwerpen 15 meter gemeten vanaf de top. Er mag gevist
worden met één werphengel welke is voorzien van één enkelvoudige haak. Er wordt gevist op
punten. De twee slechtste resultaten vallen af (zowel punten als de daarbij behorende gewichten).
Als er geen vis ter weging wordt aangeboden wordt 1 punt meer toebedeeld dan het aantal
deelnemers in het grootste vak. Bij afwezigheid 2 punten meer dan het aantal deelnemers in het
grootste vak.
16. Overige (vrije hengel) wedstrijden Er mag gevist worden met één hengel naar keuze welke is
voorzien van één enkelvoudige haak.
17 Koppelwedstrijden Per koppel mag gevist worden met maximaal twee hengels naar keuze welke
elk zijn voorzien van één enkelvoudige haak.
Gescheiden loot koppel Er wordt gevist op totaalgewicht per koppel. Eerst wordt een vaste
combinatie van twee plaats nummers, een in elk vak, geloot. Hierna worden twee bijbehorende
deelnemerskaarten getrokken welke samen een koppel vormen. Zij beslissen onderling wie welke
stek inneemt (of verzoeken de wedstrijdleiding om uitsluitsel door middel van loting). Bij een oneven
aantal deelnemers is sprake van een slaapplaats. De rangschikking van de deelnemer zonder
koppelmaat wordt als volgt bepaald. Hij/zij krijgt bovenop zijn eigen vangstgewicht extra gewicht
toebedeeld op basis van de vangsten in het andere vak en wel volgens de volgende formule
(Totaalgewicht minus beste resultaat minus slechtste resultaat) : (aantal deelnemers minus twee)
Deze deelnemer ontvangt de prijs die een deelnemer van een volledig koppel op de zo verkregen
plaats in de eindrangschikking zou ontvangen.

Gast koppel Bij de gast koppelwedstrijd mag een lid van Altijd Tevreden zich inschrijven samen met
een niet-lid: op 1januari van het betreffende jaar 13jaar of jonger zijn of in het bezit zijn van een
geldig vispas of in het bezit zijn van een door zijn koppelmaat aangevraagd meevis toestemming

