Reglement gescheiden verassingskoppel.
Datum laatste bijwerking:
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De koppel wordt bepaald door het systeem die hier onder wordt beschreven.

De totaal aantal deelnemers wordt door tweeën gedeeld. De 1e stek zal koppelen met de 1e stek van
de 2 helft. Dit gaat als volgt met een deelname van 18 deelnemers is de 1 e helft stek 1 t/m 9 en de 2e helft
stek 10 t/m 18 Hierdoor koppelt 1>10, 2>11, 3>12, 4>13, 5>14, 6>15, 7>16, 8>17 en 9>18. Door dit systeem
is er altijd iemand van buiten af gekoppeld met iemand vanuit het midden.
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Er wordt gevist op stek. Bij aankomst aan het water moet u bij het steknummer plaatsnemen. Op de
stek moet recht vooruit worden gevist. U mag maximaal één meter links of rechts van uw
steknummer plaatsnemen.
Er is na aankomst geen opbouw tijd. U mag gelijk beginnen met voeren en/of vissen.
Bij gelijk gewicht wint degene met het steknummer die het dichtst bij het midden van het vak zit.
De prijs uitreiking is op een later moment. Als u gewogen bent kunt u naar huis.
De uitslag zal na de wedstrijd worden gepubliceerd op de website en facebook.
Bij vertrek rijdt een bestuurslid voorop of een daartoe gewezen persoon. Iedereen blijft achter die
auto.
Bij het vissen gelden de wettelijke minimummaten. Snoek, snoekbaars, paling, karper en meerval zijn
uitgesloten. Wanneer bij weging uitgesloten of ondermaatse vis wordt aangetroffen, wordt die vis
niet meegewogen en wordt daarnaast per uitgesloten of ondermaatse vis 300 gram in mindering
gebracht. Bij 3 of meer uitgesloten of ondermaatse vissen volgt diskwalificatie.
Er wordt gevist met 1 hengel, voorzien van 1 enkele haak.
Bij het einde van de wedstrijd moet het vissen direct worden beëindigd. Een op dat moment gehaakt
vis telt nog mee.
Er mag niet worden gevist en/of gevoerd met vers de vase of gekleurde maden.
Vis mag alleen in een leefnet worden bewaard. Het is niet toegestaan om met vis in het leefnet te
lopen. Tijdens en na wedstrijd blijft het leefnet in het water. De wedstrijdleiding weegt de gevangen
vis.
Per leefnet is maximaal 20 kilo vis toegestaan. Als bij de weging meer dan 20 kilo in één net wordt
aangetroffen, geldt voor dat leefnet 20 kilo als gevangen gewicht.
Gebruik van een katapult is op eigen risico en gebruik van een voerboot is verboden.
Het bestuur kan en mag door onvoorziene omstandigheden (Onweer, storm, een ongeval enz.) de
wedstrijd staken. De aanwezige bestuursleden bepalen of er wordt gewogen of dat de wedstrijd komt
te vervallen.
Uw vis stek moet na afloop schoon worden achtergelaten. Doet u dit niet kan dit leiden tot
diskwalificatie.
Klachten moeten uiterlijk binnen een kwartier na het einde van de wedstrijd zijn ingediend bij de
wedstrijdleiding. Klachten die later komen, worden niet in behandeling genomen
Naast dit reglement zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur
is niet aansprakelijk voor diefstal of schade voor, tijdens of na de wedstrijd.
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Door mee te doen aan wedstrijden van HC Excelsior gaat u er mee akkoord dat er uitslagen en
beelden kunnen gepubliceerd worden waar u in verschijnt. Heeft u dit liever niet dan dient u dit voor
de wedstrijd aan te geven bij het aanwezige bestuur.

