
Wedstrijd regelement H.S.V Brunssum vaste stok Kattekoelen. (leden)

Wedstrijden

Loten anderhalf uur voor de wedstrijd. Voor wedstrijdtijden zie wedstrijdkalender.
Er zijn 24 plaatsen bij individuele wedstrijden beschikbaar, en bij koppelwedstrijden kunnen er 12 koppels meedoen.
Inschrijven bij Backers Hengelsport. Wanneer inschrijven: zie wedstrijdprogramma, daarop wordt vermeldt wanneer 
inschrijflijst bij Hengelsport Backers ligt. Iedere andere manier van inschrijven is uitgesloten.

Voeren
1e signaal voeren en vissen. 2e signaal einde wedstrijd, (tenzij anders vermeld)
vis die opdat moment tijdens het eindsignaal of net ervoor is gehaakt telt nog mee.

Materiaal 
Er mag gevist worden met een vaste hengel van maximaal 11,5 m + 6m lijn
Een weerhaak loze haak is verplicht. 
Er dient recht vooruit gevist te worden, met een marge naar links of rechts de uiteinden van de steiger. Bovendien 
mag men niet vissen binnen een afstand van 2 meter van de steiger.
2 leefnetten (min 2,5 mtr) fijnmazig , dienen voor aanvang van de wedstrijd verplicht in het water te liggen. (voor 
kleine en grote vis). Onthaakmat binnen handbereik verplicht. Hierop wordt gecontroleerd.

Voer en aas
2 kg gebruiksklaar voer (incl. granen,pellets,etc), 
Max 0,5 liter witte maden of casters per wedstrijd.
Bij wedstrijden zijn wormen niet toegestaan
Verre de vase, rubiverre of gekleurde maden in iedere vorm verboden.
Er mag niet met een tweede hengel gecupped of gevoerd worden. Gebruik voederpult op eigen risico.

Weging
Maximaal gewicht per leefnet is 20 kilo. Boven de 20 kilo wordt het teveel aan gewicht afgetrokken van het 
maximale gewicht ( 23Kg in net telt dus als volgt: 20Kg -3Kg = 17Kg  resultaat).
Boven 25 Kg telt het gehele net niet mee. Bij de minimarathon is anderhalfuur pauze, in de pauze is verplicht wegen 
voor iedereen.
Alle vis telt, behalve snoek, snoekbaars en paling.
Bij wedstrijden of meerdaagse wedstrijden wordt de uitslag bepaald door elke deelnemer een aantal punten toe te 
kennen voor het gevangen gewicht. Indien er gevist wordt in vakken geldt dit per vak.
Degene met het meeste gewicht krijgt 1 punt enz. Bij gelijk aantal punten telt eerst het hoogste gewicht, zowel per 
dag als einduitslag. Degene met het minste aantal punten wordt de winnaar.

Algemeen 
Er is een eenmalige inschrijving voor induviduele wedstrijden 10€ ,voor koppelwedstrijden 20€ per koppel, en voor 
de wintercompetitie 28€. Alleen leden kunnen meedoen aan de wedstrijden.
Een nul weging geeft het max. aantal punten. afwezigheid is max. aantal punten +1. De winter competitie wordt 
gevist in 4 wedstrijden, slechtste resultaat vervalt.
Bij de wintercompetitie minimaal 10 dagprijzen per wedstrijd, en voor de totaal uitslag 1 op 2. Voor alle andere 
wedstrijden prijzen 1 op 2.
De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, met uitzondering van diegene die
verhindering voor aanvang van de wedstrijd bij het wedstrijdcommissie kenbaar gemaakt te hebben. De 
prijsuitreiking voor de gescheiden koppel Brunssum/Schinveld is in Schinveld en voor de gescheiden koppel 
Kattekoelen/Koffiepoel is de prijsuitreiking op de Kattekoelen. Bij de gescheiden koppelwedstrijden is er op beide 
vijvers een stekloting, dus van te voren onderling afspreken wie naar welke vijver gaat.
Bij onweer wordt door de wedstrijdleiding beslist of er na een pauze wordt door gevist of definitief wordt gestopt. 
Klachten, misdragingen of onregelmatigheden onder elkaar zo spoedig mogelijk melden bij de wedstrijdcommissie.
H.S.V. Brunssum is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door, of aan deelnemers van de wedstrijd ongeacht de 
oorzaak. Op punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 
Wedstrijd affiche kan afwijken en is bepalend.


