Wedstrijdreglement B-groep
1.

Deelname is alleen toegestaan aan leden van hengelsportvereniging De Rietvoorn te
Veenendaal van 14 jaar en ouder, die in het bezit zijn van een geldige vispas.

2.

Er mag gevist worden met één hengel zonder opwindmechanisme, voorzien van een
dobber en één enkelvoudige haak. Hengellengte maximaal 11,5 meter.
Per deelnemer mag op de visplaats niet meer dat één opgetuigt extra topdeel of hengel
aanwezig zijn.
Elke vorm van zinkvissen is verboden.

3.

Aas is vrij, uitgezonderd verse de vase, kunstaas en gekleurde maden

4.

Voer, maximaal 0,5 kg droogvoer.
Voeren is mogelijk bij het 1e signaal en is tijdens de wedstrijd alleen toegestaan door het
gebruik van een kup, het werpen is alleen toegestaan met wat aas zoals maden,maïs,e.d.

5.

Loting, 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Het gelote nummer is bindend aan uw
visplaats, ongeveer 1 meter afwijking links of rechts is toegestaan.

6.

Er wordt gevist op punten de beste 6 wedstrijden worden opgenomen voor het klassement.
Bij gelijk aantal bij elkaar geviste punten telt het gewicht over de beste 6 wedstrijden. Alle
maten van de vissen tellen uitgezonderd de vissen snoek, snoekbaars en paling deze tellen
niet mee voor de weging. De gevangen vis dient levend ter weging worden aangeboden.

7.

Peilen voor de wedstrijd is toegestaan

8.

Eerste (1e) signaal voeren en vissen, tweede (2e) signaal is einde wedstrijd;vis die gehaakt
wordt tijdens het signaal mag nog geland worden en telt mee bij het wegen.

9.

Het is verboden restanten voer, tijdens of na de wedstrijd in het viswater te dumpen!

10.

Klachten dienen ter plaatse tijdens de wedstrijd bij de wedstrijdleiders te worden
ingediend.

11.

Duur van de wedstrijd, ongeveer 2 uur. Gestaakte of vervallen wedstrijden worden indien
mogelijk op een andere datum gevist.

12.

Iedere deelnemer is verplicht de visplaats schoon achter te laten, ook al was de rommel
voor de wedstrijd aanwezig.

13.

Auto’s, voor, tijdens of na de wedstrijd op gazons en fietspaden te parkeren is verboden.
Dit geldt ook voor de Otterlaan en de grote pekken, ook om uit te laden is niet toegestaan!

14.

Het niet nakomen van enig artikel van dit reglement, verenigingsvergunning of
sportvisakte, kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan deze competitie.

15.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
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