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Hengelsportvereniging De Karper
Wedstrijdreglement zoet 2016
1. Elke deelnemer wordt geacht de wedstrijdvoorschriften en dit reglement te kennen en
stipt na te leven.
2. Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen vis in zijn bezit hebben.
3. Elke wedstrijd duurt, tenzij anders aangegeven, 3 uur. Avondwedstrijden 2½ uur.
4. De deelnemer mag slechts vissen met 1 hengel, voorzien van een haak en niet voorzien
van een opwindmechanisme. Het in gereedheid hebben van meerdere hengels is
toegestaan.
5. De keus van voer en aas is vrij m.u.v. gekleurde maden en vers de vase.
6. Is de deelnemer op de hem toegewezen plaats aangekomen, dan mag hij zich gereed
maken.
7. Is deze plaats door obstakels, door overvloedige plantengroei of door enige andere
oorzaak niet te bevissen, dan stelt de deelnemer zich in verbinding met de
wedstrijdleider. Het op eigen initiatief veranderen van plaatsnummer heeft uitsluiting
van de betreffende wedstrijd tot gevolg.
8. Peilen vooraf is toegestaan. Voeren niet.
9. Bij het eerste signaal begint gelijk de wedstrijd.
10. Het tweede signaal geeft het einde van de wedstrijd aan. Er dient gelijk opgehaald te
worden. De op dat moment gehaakte vis mag worden geland en telt nog mee voor de
wedstrijd.
11. Na afloop van de wedstrijd kan de vis ter weging of ter meting (grootste viswedstrijd)
worden aangeboden. Bij de meting of weging mag de deelnemer zelf aanwezig zijn,
terwijl de behaalde punten op zijn wedstrijd kaart wordt genoteerd. Paling of roofvis,
mogen niet ter weging/meting worden aan geboden.
12. De puntentelling is als volgt: voor het hoogste gewicht 1 klassement punt, voor het op
een na hoogste gewicht 2 klassement punten enz.
13. Als u een wedstrijd niet mee vist, krijgt u 20 klassement punten.
14. Er worden 10 wedstrijden vervist. Voor het kampioenschap tellen de 7 beste uitslagen
van de 10 wedstrijden.
15. Eindwinnaar is de deelnemer met het minste aantal klassement punten.
16. Mocht er na 7 beste uitslagen voor het kampioenschap een gelijke stand zijn in
klassement punten, dan is degene met het hoogste gewicht winnaar.
17. Wilt u koningsvisser worden, moet u aan de alle de 10 clubwedstrijden hebben
deelgenomen.
18. Bezwaren over weging of meting dienen onmiddellijk ter plaatse te worden ingediend
bij de wedstrijdleider. Diens uitspraak is bindend.
19. Het niet naleven of overtreden van dit reglement en of de voorschriften kan leiden tot
diskwalificatie en of uitsluiting van de deelname aan de nog te houden wedstrijden.
20. Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen neergelegd in de
Visserijwet.
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