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COMBIVIS CBB WEDSTRIJD 2013

Reglement Combivis CBB wedstrijd 2013.

Datum : 21-04-2013
Plaats : Amsterdam-Rijnkanaal, locatie nabij Rijswijk
Uitzetten : Beusichem zet uit, minimale onderlinge afstand ca. 15 M1.
Loting : om 6.45 uur tussen de Rijswijkse brug en de brug van de provinciale weg, aan de Raven

swaaijse zijde, ECHV zorgt voor nummers en inschrijvingslijsten. Als eerste zullen de
korpsen loten, de nummers worden verdeeld in vijf vakken zodat leden van de korpsen
over het gehele wedstrijdwater verdeeld zitten, daarna worden nummers bijeen gevoegd
waarna de overige deelnemers loten.

Wedstrijdduur : aanvang 8.00 uur, einde 12.00 uur.
Hengelkeuze : hengelkeuze vrij.
Aas en voer : conform wedstrijdreglement ECHV en zoals wettelijk toegestaan.
Deelname : voor leden van Beesd, Beusichem en Culemborg, inleg € 3,00, prijzen, 3 per vak,

(hoogte bedragen afhankelijk van aantal deelnemers per vak)
Prijsuitreiking : direct na afloop aan de waterkant.
Reglement : wedstrijdreglement ECHV is van toepassing, vooraf zal een kopie aan verenigingen ver

strekt worden. Controle op naleving reglement gebeurd door iedereen, wanneer
overtreding geconstateerd word, melden bij de wedstrijdleiding, waarna deze beslist over
eventuele diskwalificatie. Wedstrijdleiding bestaat uit wedstrijdcommissies van alle 3
verenigingen.

Wegen : gevist wordt op gewicht, na afloop wordt met twee weegploegen gewogen, bestaande uit
leden van alle drie de verenigingen, E.C.H.V. zorgt voor twee gelijke weegschalen.

Korpsen : een ieder vist individueel voor een prijs, per vereniging worden vooraf vijf vissers opge-
geven die namens hun vereniging korps vissen, het winnende team mag voor 1 jaar de
COMBIVIS  wisselbeker mee naar huis nemen.
Winnaar is de vereniging met het minst aantal klassementspunten, bij gelijk eindigen is
het hoogste totaalgewicht doorslaggevend. Punten behaald in het vak waarin men vist
tellen voor de korpsen voor de eindstand.

De Combivisbeker wordt uitgereikt op een door de ECHV georganiseerde Hengelsportavond, datum volgt nog, waar
alle leden van Beesd en Beusichem welkom zijn en waar tevens de eindprijzen van de competities van de ECHV uitge-
reikt worden.


