Wedstrijdreglement Verenigingswedstrijden 2017
Wedstrijdorganisatie H.S.V. St. Petrus Weert E.O.
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdorganisatie.
 De wedstrijdorganisatie heeft ten allen tijden het recht wegens bijzondere
wezenlijke redenen een of meer wedstrijden in het wedstrijdrooster 2017 te
verschuiven naar een nieuwe datum. Wanneer van dit recht gebruik wordt
gemaakt, wordt/worden de betreffende wedstrijd(en) op exact hetzelfde parcours
(conform het rooster) op een nieuwe datum vervist (op een zaterdag of een
zondag).
 Hulp van derden tijdens de voorbereidingsfase van de wedstrijd is alleen
toegestaan bij invaliditeit of wegens ziekte, waarbij melding aan de
wedstrijdorganisatie voorafgaande aan de wedstrijd noodzakelijk is.
 De wedstrijdorganisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan
materiaal/lichamelijk letsel in welke vorm dan ook.
 De maximale hengellengte bedraagt voor alle wedstrijden 9,50 meter.
Voor alle wedstrijden geldt een maximale lijnlengte van 5 meter.
 Elke vorm van zinkvissen is verboden, evenals het gebruik van een feederhengel,
winckle picker, swingtip of een soortgelijke vorm van zinkvissen.
 Het gereed hebben van meer dan 2 lijnen voorzien van een vishaak is op eigen
risico toegestaan. Er mag maar met 1 lijn (tegelijk) worden gevist.
 Elke deelnemer mag maximaal in bezit zijn van 3 kilo kant- en klaar voer
(inclusief eventuele verzwaringen) tijdens alle wedstrijden op de kanalen.
Uitzondering hierop zijn de wedstrijden op de Noordervaart en de
Noorderlaanvijver waar een voerbeperking geldt van maximaal 2 kilo kanten klaar voer per deelnemer. Wanneer een deelnemer bij controle dit punt
overschrijdt volgt direct diskwalificatie.
 Het gebruik van veré de vase, gekleurde maden en elke imitatie hiervan
(bijvoorbeeld ruby veré, kunst-veré, kunstmaden, kunstcasters, kunstmais
enz.) is ten strengste verboden. Tevens is het gebruikt van lokvoeders voorzien
van kleurstoffen in welke vorm dan ook ten strengste verboden.
Lokvoeders welke rode ingrediënten bevatten zijn ten strengste verboden. In alle
gevallen van overtreding van dit punt geldt onmiddellijke diskwalificatie
voor alle wedstrijden.
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 In alle gevallen waarin twijfel bestaat of aas of voer, gekleurd is of voorzien is
van kleurstoffen zal de wedstrijdorganisatie overgaan tot diskwalificatie.
 Licht bijvoeren is tijdens alle wedstrijden toegestaan. Hier onder wordt verstaan:
maximaal datgene, dat een deelnemer per worp met één hand in één beweging uit
los lokvoer kan omvatten.
 Het zogeheten “cuppen” is toegestaan. Echter wanneer met een afzonderlijke
hengel(deel) zonder snoer wordt gecupt, is het absoluut NIET TOEGESTAAN
om tevens te vissen met een andere hengel(deel). Er mag slechts één hengel(deel)
tijdens de wedstrijd worden gebruikt/aanwezig zijn boven het wateroppervlak.
 Het vissen en/of voeren met wormen is het hele jaar toegestaan.
 Het gebruik van een katapult is op eigen risico toegestaan.
 De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om voor of tijdens de wedstrijd te
controleren. Onder controle dient niet alleen te worden verstaan controle op voer
en aas, maar ook controle van het viskoffer, de hengel, de lijnlengte enz. enz.
 Bij overtreding van dit reglement volgt voor de betreffende deelnemer
diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd, waarbij extra sancties kunnen
volgen.
 Het is een deelnemer niet toegestaan om meer dan een meter links, dan wel rechts
van zijn plaatsnummer zijn vlonder te plaatsen.
 Bij (dreigend) onweer wordt de wedstrijd direct middels een signaal stilgelegd. Op
het moment van het signaal dienen de lijnen direct uit het water te worden
gehaald. Nadat het onweer voorbij is, zal middels een signaal de wedstrijd worden
hervat, en zal de volledige wedstrijdduur van 4 uur worden vol gemaakt.
 Alle deelnemers dienen een leefnet te gebruiken met een minimum lengte van
1,50 meter en een doorsnee van minimaal 0,5 meter. Vis welke in een emmer
wordt bewaard en ter weging wordt aangeboden telt niet mee en leidt tot
diskwalificatie.
 Het gebruik van visvinders en voerboten is ten strengste verboden.
 Wees milieubewust en laat geen rommel achter op of rond de visplaats.
 Alle soorten gevangen vis komen voor weging in aanmerking.
 Nadat het startsignaal is gegeven mag worden gevoerd en gevist. Op het moment
dat het eindsignaal is gegeven, dienen de lijnen direct uit het water te worden
gehaald, een vis die wordt gehaakt voor of op het moment dat het eindsignaal
klinkt, telt mee voor de klassering.
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 Inschrijving is slechts mogelijk tot uiterlijk het tijdstip volgens het
wedstrijdrooster op de aangegeven locatie. Het inschrijfgeld, wat voor de
Koningswedstrijden is vrijgesteld, bedraagt voor alle overige wedstrijden € 5,- per
deelnemer per wedstrijd en dient voor het loten van de plaatsnummers volledig te
zijn voldaan.
 Aan het einde van elk blok wedstrijden zal na afloop van de laatste wedstrijd de
prijsuitreiking plaatsvinden. Per blok van vier of drie wedstrijden zal een
prijzenverdeling van 1:1 worden gehanteerd, voor de deelnemers welke
respectievelijk minimaal drie van de vier of twee van de drie wedstrijden
hebben meegevist. Wanneer een deelnemer aan minder dan drie/twee wedstrijden
van een blok heeft deelgenomen, wordt geen aanspraak gemaakt op de
prijzentafel. Voor de losse wedstrijden geldt een prijzenverdeling van 1 : 3
(afronding naar boven). Gebaseerd op het totaal aantal deelnemers (dus niet per
vak). Deze prijzen zullen worden verdeeld, over de beste geklasseerden van de
vakken. Voor de jubileumwedstrijd geldt een prijzenverdeling van 1:1 voor de
deelnemers met gewicht.
 De klassering per wedstrijd wordt opgemaakt op alleen gewicht.
 De uiteindelijke puntentelling per wedstrijd (voor het klassement) is afhankelijk
van het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld: bij 6 deelnemers per vak, krijgt de
vakwinnaar 1 punt, de nummer 2 krijgt 2 punten en de nummer 6 krijgt 6 punten.
Bij een gelijk gewicht van een of meer deelnemers in een vak gaat de deelnemer
die het meeste naar het midden van het vak heeft gevist voor. Leidt dit vervolgens
nog tot een gelijke uitslag, dan beslist het lot. Er kunnen dus gedurende een
wedstrijd in één vak geen twee of meer deelnemers een zelfde aantal punten
krijgen.
Voor het eindklassement van een blok wordt geklasseerd op het behaalde aantal
vakpunten van de beste wedstrijden welke voor het blok meetellen. De deelnemer
met het minst aantal behaalde vakpunten is winnaar. Wanneer in het
eindklassement deelnemers zijn met een gelijk aantal behaalde vakpunten, gaat de
deelnemer met het hoogte gewicht voor. Is dit nog gelijk gaat de deelnemer welke
het meeste in het midden van het vak, van de wedstrijden welke meetellen voor het
klassement, heeft gevist voor. Wanneer de uitslag dan nog gelijk is, beslist het lot..
 Van alle 22 verenigingswedstrijden tellen de beste 16 wedstrijden mee voor het
eindklassement om het Clubkampioenschap 2017.
 Wanneer een of meer deelnemers in het eindklassement een gelijk totaal aantal
vakpunten hebben behaald, gaat de deelnemer met het hoogste totaalgewicht voor,
is dit nog gelijk gaat de deelnemer welke het meeste in het midden van het vak,
van de wedstrijden welke meetellen voor het klassement, heeft gevist voor.
Wanneer de uitslag dan nog gelijk is, beslist het lot. De prijzenverdeling van dit
eindklassement wijkt af van bovengenoemde (1:1). De eindprijzen worden
uitgereikt tijdens de feestavond, met partner, op zaterdag 25 november vanaf
19.30 uur in het Botenhuis.
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 De prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden. De prijzen van de
jubileumwedstrijd worden in het Botenhuis uitgereikt. De prijzen van het
Winterkampioenschap worden uitgereikt tijdens de feestavond op zaterdag 25
november 2017.
 Iedere wedstrijd wordt vervist in vakken, waarbij de indeling als volgt is
vastgesteld:
- Bij een deelnemersaantal van 15 of meer wordt in drie vakken gevist;
- Bij een deelnemersaantal van 8 tot en met 14 wordt in twee vakken gevist;
- Bij een deelnemersaantal tot en met 7 wordt in een vak gevist.
 De vakindeling is afhankelijk van het aantal deelnemers en is als volgt
vastgesteld; bij een deelnemersaantal van 15 is de indeling: 5, 5, 5. Bij 16
deelnemers is de indeling: 5, 6, 5. Bij 17 deelnemers is de indeling: 6, 5, 6.
Bij een deelnemersaantal van 8 tot en met 14 (er wordt in twee vakken gevist) is
de vakindeling als volgt vastgesteld: bij een oneven aantal deelnemers is het linker
vak (vak dat begint met plaatsnummer 1), het grootste vak.
 Deelnemers die geen vis ter weging aanbieden, krijgen het hoogste aantal punten
wat in een vak behaald kan worden, vermeerderd met een punt. Wanneer een
deelnemer een wedstrijd niet heeft meegevist krijgt deze het hoogste aantal punten
wat in een vak behaald kan worden, vermeerderd met 2 punten voor het
eindklassement.
 Bij elke wedstrijd dient de deelnemer met plaatsnummer 1, de weegploeg te
vergezellen, bestaande uit de wedstrijdorganisatie. Indien wegens dringende
redenen, tijdens het afhalen van de plaatsnummers door de deelnemer met
plaatsnummer 1 is aangegeven, dat hij niet kan helpen met de weegactiviteiten,
dient deze taak door de volgende deelnemer in het parcours te worden ingevuld.
 Controle op voer en aas zal regelmatig plaatsvinden, bij overtreding wordt
onmiddellijk overgegaan tot diskwalificatie. Verder wordt zwaar bijvoeren
(het zogenaamde plonsen) tijdens de wedstrijd, niet getolereerd!

Weert, januari 2017

De wedstrijdorganisatie: Stephan Caris
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