REGLEMENT WEDSTRIJDEN
1. Duur van de Koning- en Avondwedstrijden is twee en een half uur.
2. Eén uur vóór aanvang van de wedstrijd mag niet meer gevist worden in
het water waar de wedstrijd wordt gehouden. Ook niet door diegenen
die niet aan de wedstrijd deelnemen.
3. De deelnemers aan de Koning-wedstrijden dienen uiterlijk 45 minuten
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor het afhalen van
een plaatsnummer.
4. De deelnemers aan de Avondwedstrijden dienen uiterlijk 45 minuten
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor het afhalen van
een plaatsnummer.
5. Er wordt met één gewone hengel gevist. Een tweede hengel mag
bedrijfsklaar zijn. De overige hengels moeten in het foedraal blijven.
Het gebruik van een hengel voorzien van een opwindmechanisme is
niet toegestaan.
6. De lengte van de hengel mag maximaal 10 meter zijn. De totale lengte
van hengel en vislijn samen mag maximaal 14 meter bedragen, waarbij
de vislijn niet langer mag zijn dan de lengte van de hengel.
7. Aas en voer naar verkiezing met uitzondering van aardappel en verse
de vase. Het is verboden gebruik te maken van gekleurde maden en
kunstmatig gekleurde lokvoeders. Het tijdens de wedstrijd in het bezit
hebben van deze artikelen wordt als overtreding beschouwd.
8. Vissen en voeren is pas toegestaan wanneer hiervoor een signaal
gegeven is, terwijl een tweede signaal het einde van de wedstrijd
aanduidt.
9. Op stilstaand water is voeren toegestaan met maximaal 400 gram nat
aangemaakt voer.

10. Voor alle wateren geldt dat het los bijvoeren (dit betreft alle
aassoorten) niet is toegestaan.
11. Tijdens de wedstrijd is hulp van anderen niet toegestaan.
12. De gevangen vis moet door de deelnemer tot het wegen/tellen in een
hoogwaardig leefnet bewaard worden.
13. Na de weging/telling moet de vis onmiddellijk in hetzelfde water
worden teruggezet.
14. Alle gevangen vis telt.
Wanneer de totale dagvangst van een deelnemer niet gewogen kan
worden omdat deze uit te kleine vis bestaat, zal hiervoor 10 gram per
visje geteld worden.
15. De Koning- en de Avondwedstrijden worden in sectoren gevist.
Puntentelling per sector volgens plaatscijfer, waarbij diegene die niets
vangen vijf punten extra krijgen.
Voor het eindklassement tellen de drie beste wedstrijden.
16. De hoofdcontroleur en de controleurs hebben te allen tijde het recht
alle visattributen te controleren.
17. Alle afval enz. dient na afloop van de wedstrijd door de deelnemers
meegenomen te worden.
18. Alle deelnemers wordt geacht met de inhoud van dit reglement
bekend te zijn.
19. In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdcommissie.

