WEDSTRIJDREGLEMENT Barbeelkoppelwedstrijd 2022
1. Alle wedstrijden zullen verlopen volgens de laatste versies van het Protocol veilig sporten van het
NOC-NSF en het Protocol verantwoord vissen van Sportvisserij Nederland. Kijk ook goed naar de
laatste richtlijnen van iedere wedstrijd op de website van Sportvisserij Nederland.
2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas.
3. Deelnemers gaan akkoord met dit reglement, het privacy statement van Sportvisserij Oost
Nederland, publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van
deze wedstrijd.
4. Inschrijving geschiedt bij de federatie. Het bedraagt € 30,- per koppel dat deelneemt. De inschrijving
is pas definitief nadat de betaling is voldaan. Ingeschreven koppels die zich, om welke reden dan
ook, terugtrekken of op de wedstrijddag niet verschijnen, zijn het inschrijfgeld onverminderd
verschuldigd.
5. De wedstrijd heeft een tijdsduur van zes uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht
de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten niet door te laten gaan, stil
te leggen en indien mogelijk later te hervatten of te beëindigen.
6. Er wordt gevist in koppels van 2 deelnemers. Gevist dient te worden met één hengel per deelnemer,
dus twee hengels per koppel.
7. Tijdens de wedstrijd zijn er controleurs aanwezig voor het controleren van de koppels op naleving
van het wedstrijdreglement. Het aantal controleurs wordt bepaald aan de hand van het aantal
deelnemende koppels.
8. Aas en voer is vrij. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van
gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet
toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.
9. Zodra het koppel in het bezit is van een wedstrijdkaart en onthaakmat (met meetlint), omstreeks
7.30 uur, mag het koppel zich naar de visplaats begeven en met de opbouw beginnen.
10. Het gebruik van een onthaakmat is verplicht, deze wordt in bruikleen verstrekt. Gebruik van een
leefnet is niet toegestaan.
11. Er wordt een steknummer geloot door de organisatie op een van de wedstrijdparkoersen. Elk
koppel mag hier de aangegeven krib gebruiken. De wedstrijdparkoersen worden aangegeven een
week voorafgaan aan de wedstrijd.
12. Om 09.00 wordt het start signaal gegeven voor het begin van de wedstrijd. Om 15.00 uur volgt het
eindsignaal van de wedstrijd. Foto’s die na 15.00 uur ontvangen worden tellen niet mee voor de
uitslag.
13. Er worden per gevangen vis twee foto’s naar de wedstrijdorganisatie gestuurd. Foto 1 is een foto
van de gevangen vis, gemeten over de linkerflank op de onthaakmat voorzien van een meetlint
inclusief de wedstrijdkaart. Foto 2 is een foto van de gevangen vis samen met deelnemer die hem
heeft gevangen. In het bijschrift van de tweede foto, vermeldt het koppel de lengte van de vis in
centimeters. Dit geldt naast barbeel ook voor alle andere vis, minimummaat 15 centimeter en
uitgezonderd snoek, snoekbaars, meerval en paling.
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14. De vis dient te worden gemeten vanaf de punt van de kop tot de bovenste punt van de staartlob,
de staart mag niet worden samengeknepen (zie voorbeeld). Vissen worden in hele centimeters
meegenomen als score (afronding vanaf 0,5 cm naar boven).

15. Het inleveren van correcte foto’s geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Incorrecte foto’s
worden afgekeurd en niet meegeteld voor het eindresultaat.
16. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking
ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Men dient te allen tijde zorg te dragen
voor het welzijn van de vis.
17. De winnaar mag zich een jaar lang Koppelkampioen Barbeelvissen Oost Nederland noemen. De
officiële uitslag staat zo spoedig mogelijk in de week na de wedstrijd op de website van Sportvisserij
Oost-Nederland.
18. Prijzen zijn per koppel. Uitgaande van een prijzenpot 1 op 4 zijnde geldprijzen, afhankelijk van het
aantal deelnemende koppels. De uitslag wordt opgemaakt uit het totaal gevangen centimeter
barbeel per koppel. Mochten er te weinig barbelen aangeboden worden dan wordt de uitslag
aangevuld met totaal centimeters geldende vis, dit is echter enkel het geval als er geen/te weinig
barbelen gevangen worden. Een barbeel zal altijd voorgaan op andere vissoorten in de uitslag.
19. De uitslag is pas geldend wanneer van het betreffende koppel de wedstrijdkaart en de onthaakmat
ingeleverd zijn bij de organisatie.
20. Uit veiligheid voor de vis raden we aan met safety clip systemen te vissen en te kiezen voor minimaal
0,25 mm nylon hoofdlijn.
21. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs.
22. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de
Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing.
23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van de
betreffende wedstrijd.
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