REGLEMENTEN Hardy Cup
ORGANISATIE
• We vissen 10 reeksen van 40 minuten
• Na iedere reeks schuiven we een aantal plaatsen op.
• Na elk signaal gaat u gelijk door naar de volgende plek.
• U kunt direct gaan vissen.
• Controle vind plaats door de visser links en rechts van u.
• U noteert direct de vangst mét tijdstip. Waarna de beide andere vissers, na afloop van elke sessie, voor akkoord
tekenen.
ADMINISTRATIE
Iedere deelnemer krijgt een scorelijst. Deze lijst moet tijdens de pauze worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding. Voor het
middag deel ontvangt de deelnemer een nieuwe lijst
REGLEMENT
Volgende regels zijn van toepassing :
•
•
•
•
•
•

Deelname geschiedt op eigen risico.
Bij aankomst meldt u zich bij de wedstrijdcommissie voor de loting.
Elk nummer geeft per sessie aan op welke plaats u gaat vissen. Heeft u bijvoorbeeld nummer 25, dan is uw
visplaats vanaf paaltje 25 tot paaltje 26 of tot einde vak aanduiding.
Elke deelnemer dient in het toegewezen vak recht voor zich uit te vissen.
Gevist wordt met één vliegenhengel, beaast met maximaal twee kunstvliegen, die uitsluitend gebonden mag zijn
op een enkelvoudige weerhaak loze haak
Het gebruik van toevoegingen, zoals geurstoffen, is niet toegestaan. Wel toegestaan zijn beetverklikkers en
verzwaring via loodjes.

Scheppen en terug zetten van de vis
De gevangen vis wordt met respect behandeld en vanuit het net netjes teruggezet en niet met de handen terug
gegooid. Diegene die deze regel niet respecteert zal bij constatering direct worden gediskwalificeerd.
• Elke vis dient geschept te worden.
• Onthaak de vis het liefst op het gras en houdt de vis in het net.
• Er wordt gevist volgens het “catch and release” principe.
• De vis dient in de kop gehaakt te zijn.
• Voor iedere correct onthaakte forel wordt 1 punt toegekend. Bij gelijke eindstand geeft de eerst gevangen laatste
vis de doorslag.
• Tijdens het vissen zal er geen alcohol worden genuttigd.
• De deelnemers mogen tijdens de wedstrijd geen enkele hulp van derden aanvaarden.
•

Bij onduidelijkheid en waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Over de uitslag is geen
correspondentie mogelijk.

•

Het wedstrijdparcours is afgezet en alleen toegankelijk voor de deelnemende wedstrijdvissers en de duidelijk
herkenbare officials.
Bij overtreding van het reglement volgt diskwalificatie

•

CONTROLE, PUNTENTELLING, KLASSEMENT en ARBITRAGE
Uitleg puntentelling: Voor elke ronde geldt een ronde winnaar per vijver. Die krijgt één punt, de tweede 2 etc. Een blank
betekent het gemiddeld aantal punten van diegenen die niets gevangen hebben.
Degene met de minste punten mag zich winnaar noemen.
Puntentelling : 1 punt per vis. Alleen forel telt.
Klassement : Er wordt een klassement opgemaakt per reeks (10 in totaal). Het eindklassement gebeurt door optelling van
de punten per ronde. Bij gelijkheid van klassementspunten wordt naar het tijdstip gekeken.
Controle : de controle gebeurt door de deelnemers onderling ( 1 en 2 , 3 en 4, …enz. controleren elkaar )
Arbitrage : De organisatoren beslissen in geval van klacht of twijfel. Er is geen beroep mogelijk.
Succes!

