ALGEMENE WEESPER HENGELAARS BOND
Secretariaat:
Postbus 5083
1380 GB Weesp
Tel. 0294-450374

Ledenadministratie:
Postbus 5083
1380 GB Weesp
Tel. 0294-412723

E-mail:

E-mail: ledenadm@awhb.nl
Postbanknummer : 575143
IBAN nummer: NL21INGB0000575143 BIC: INGBNL2A

info@awhb.nl
Website: www.awhb.nl

Wedstrijdreglement
Voor het vissen op gewicht kennen we de volgende regels:
1. Er wordt alleen gevist met de door de wet toegestane aassoorten (made, worm, brood e.d.).
2. Het gebruik van kunststof aassoorten is toegestaan.
3. Het gebruik van een katapult is verboden.
4. Gekleurde maden en gekleurd voer is verboden.
5. Vis dient bewaard te worden in een ruim leefnet.
6. Vis dient levend ter weging te worden aangeboden.
7. Er wordt alleen gevist op witvis (voorn, blij, brasem, etc. )
8. Niet ter weging worden geaccepteerd (snoek, baars, snoekbaars, paling)
9. Ca ½ uur na het verzamelen wordt een signaal gegeven, wat betekent dat er gevoerd en
gevist mag worden.
10. Het licht bijvoeren en cuppen is toegestaan.
11. Er mag maar met 1 hengel worden gevist.
12. Deze AWHB wedstrijden kennen geen vrije hengelkeuze ( Alleen vaste stok )
13. Alle wedstrijden duren 4 uur mits commissie anders beslist. (Avondwedstrijden 3 uur )
14. Het einde van de wedstrijd wordt gemeld met een signaal en dan dient er onmiddellijk te
worden opgehaald en gehaakte vis zo snel mogelijk geland.
15. Bij onweer behoudt de commissie zich het recht voor om de wedstrijd tijdelijk te stoppen
en/of af te gelasten.
16. Nummer 1 is degene met het meeste gewicht en zal 1 wedstrijdpunt ontvangen.
Nummer 2 is degene met het één na hoogste gewicht en zal 2 wedstrijdpunten ontvangen, etc.
Aanwezig, maar niets gevangen, 5 punten meer dan de laatste met gewicht.
Afwezig, 10 punten meer dan de laatste met gewicht.
17. Bij gelijk gewicht wordt de op dat moment geldende plaats voor beide vissers genoteerd
en evenzoveel wedstrijdpunten toegekend.
18. De 5 best geviste resultaten gelden voor de einduitslag.
19. Na de laatste wedstrijd zal er een prijsuitreiking plaats vinden op een nader te bepalen
plaats.
20. Degenen met de minste punten in de beide poules zijn poulewinnaar van de competitie.
21. Op het eind van de competitie degraderen de laatste 3 van de A-poule naar de B-poule en
de eerste 3 van de B-poule naar de A-poule.
DAAR WAAR BOVENSTAANDE REGELS NIET IN VOORZIEN,
BESLIST DE WEDSTRIJDCOMMISSIE OP BASIS VAN HOOR EN WEDERHOOR.

