Reglement van L.H.V. de Rietvoorn
Betreffende competitie en vrije wedstrijden Senioren
Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en deze stipt na te leven.
Een geldige VISpas is minimaal verplicht ( kan gecontroleerd worden)
Er wordt gevist met een gewone hengel met een maximum lengte van 11.50 meter zonder molen of ander
opwind mechanisme en voorzien van een enkelvoudige haak .
Tenzij anders is vermeld dat de hengel keuze vrij is.
De visplaats van de deelnemer wordt door loting aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het
plaatsnummer.
Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter van links of rechts van zijn plaatsnummer.
Aas en voer zijn vrij, behoudens het voor handen hebben en/of gebruik van gekleurde maden, vers de vase
(muggenlarven), hele hennepkorrels en/of lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd.
Ten aanzien van het voeren het volgende; Vanaf het beginsignaal mag er (plonsen) gevoerd worden. Daarna
mag er slechts licht worden bijgevoerd. (Advies is voer met verstand).
Er wordt gevist op aantal en gewicht, alle gevangen vis telt mee voor de eindscore, snoek, snoekbaars en
paling tellen niet mee.
Deelnemen op eigen risico.
De plaatsnummers worden één uur voor aanvang door loting van de wedstrijd bekend gemaakt.
Voor deze tijd is het niet toegestaan zich naar de waterkant te begeven.
Ben je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig dan kun je niet meer meedoen aan de
wedstrijd.
Bij calamiteiten kan men zich tussen 07.00 en 08.00 melden bij Jos Bloemers 06-47047143
Indien verhinderd moet is men verplicht zich voor de dag voor de wedstrijd per e-mail
wedstrijden@lhvderietvoorn.nl of telefonisch afmelden bij Jos Bloemers.
Vlak voor de wedstrijd kan je alleen nog afmelden per 06-47047143 voor 07.30 uur.
Bij 3 niet afgemelde wedstrijden volgt er automatisch diskwalificatie voor de competitie.
Alle wedstrijden tellen mee voor de totaal eindstand.
De 6 beste wedstrijden tellen mee voor de competitie
Iedere deelnemer die verhinderd is om de prijsuitreiking bij te wonen kan de prijs bij de volgende wedstrijd als
nog innen.
Gebeurt dit niet dan vervalt het recht op de gewonnen prijs.
Bij onweer of noodweer wordt de wedstrijd afgelast.
Ontstaat dit type weer tijdens de wedstrijd dan wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt, klaart het weer niet op
binnen een half uur dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt.
Deze wedstrijd vervalt in zijn geheel en telt niet mee voor de einduitslag. .

Puntentelling:
1. Als je geen vis vangt krijg je zowel voor aantal als gewicht zoveel punten als
er deelnemers zijn die wedstrijd.
2. Bij afmelding krijg je hetzelfde aantal punten als geen vis gevangen + 10 punten extra
3. Bij niet afmelding krijg je hetzelfde aantal punten als geen vis gevangen + 20 punten extra.
Bovendien kun je deze wedstrijd NIET laten vervallen!
Klassering:
Bij gelijke aantallen of gewicht, moet je de klassering doortellen.
Twee op de eerste plaats, dan is de volgende nr. 3, want hij heeft er 2 boven zich!
Bestuur en wedstrijdcommissie wenst iedereen prettige wedstrijden en een goede vangst

Jos Bloemers 0544-376273 of 06-47047143

