
 
 
 Reglement Reurlse vissers. 
 

 
 

                         
  

 Wedstrijdreglement zomercup:       Gewijzigd 13-05-19.                                              
 
• Loting half uur voor aanvang van de wedstrijd. 

• Wie na de loting komt wordt van deelname uitgesloten voor deze wedstrijd, tenzij van te 
voren telefonisch is gemeld dat men later komt zodat er met de loting een plaats vrij wordt 
gehouden. 

• Hengelkeuze is vrij. 

• Voor het 1e signaal is alleen uitpeilen toegestaan. 

• 1e Signaal is beginnen en 2e Signaal is eindigen van de wedstrijd. 

• Voeren is toegestaan, maar met mate tussen 1e en 2e signaal. 

• Er mag slechts  met 1 hengel gevist worden. 

• Het gebruik van een meertandige haak is verboden. 

• Het is verboden te vissen en te voeren met niet naturel aas, zoals gekleurde maden. 

• Het verboden te vissen met slachtproducten en  dode vis e.d. 

• Het gebruik van een vis finder of een variatie daarvan  is tijdens wedstrijden verboden. 

• Gebruik van niet stalen leefnet is verplicht. 

• Alle vis telt behalve snoek, snoekbaars en paling. 

• De vis wordt naderhand op uw plaats gewogen.  

• Het gewicht wordt omgezet in punten. 

• Eindigen meerdere deelnemers gelijk aan het eind van de competitie dan beslist het 
totaal gewicht, daarna beslist aantal gewonnen wedstrijden, daarna beslist het lot. 

• Indien de wedstrijd wordt gestaakt door b.v. onweer, of andere omstandigheden, dan telt 
deze niet mee voor de competitie. 

• Deelname is voor eigen risico. 

• In geval waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 
 
 
Van de 10 te houden wedstrijden tellen de 8 beste mee voor het eindklassement. 
 
Hier volgt nog de puntentelling per wedstrijd; 
1e pl. = 50 pnt. 
2e pl. = 49 pnt.  
3e pl. = 48 pnt.   
 
Enzovoort. 

Als er wel gevist is maar niets gevangen krijgt men 5 punten minder als de laatste met vis. 
Heeft men betaalt maar niet gevist krijgt men 10 punten. 


