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Reglement criterium van Limburg

€ 150,00 voor Clubs die deelnemen met 6 vissers,  de volgende vissers van die club moeten niet inleggen.
€ 25,00/visser voor invidueel als men wil aan de eindprijsuitreiking in aanmerking komen,
waar er 30 vissers prijs hebben.

Dagprijzen jaar 2014 zijn dit 1/2 ipv 1/3 .

Dit volgens barema CCCV van 2013 welke uithang in lokaal waar dagprijzen uitgedeeld worden.

Er diend minstens van elke deelnemende club één persoon aanwezig te zijn op uitreiking

De dagprijzen worden nog tot volgende wedstrijd van criterium bij gehouden, daarna komen zij naar kas inrichter

De inschrijving voor criterium stopt op zaterdag om 8u voor de wedstrijd die op zondag doorgaat

van 11u tot 16u, waarna de verschillende aanwezige clubs (minimum 3 verschillende Limburgse clubs).

overgaan tot trekking,

Alle inschrijflijsten dienen tijdig zaterdags bij inrichters om 8u binnen te zijn volledig ingevuld, ook de ingevuld

wedstrijdkaarten dienen erbij te zijn met vermelding naam, club,bekervisser en categorie en dit 3 maal op 1 kaart

liefst in blokletters zodat alles duidelijk is voor inrichter, op de lijsten dient ook degene die bij elkaar willen zitten.

Trekking plaatsnummers, avond voor wedstrijddag:

1- Aantal inschrijvingenlijsten verdelen over onpaar en paarnummers zodat het aantal dicht bij elkaar is, .

dan laten trekken wat eerst begint paar of onpaar

Aantal vissers verdelen over sectoren en vrij plaatsen toevoegen ( min. 1) zodat deling door 6 mogelijk is

In de eerste sectoren zitten steeds de meeste vissers, en reservenummer ligt steeds tussen einde C en begin D sector.

Ook de bijgevoegde vrije nummers gaan steeds in laagste sectoren geplaats worden met de meeste vissers.

2- Dan wordt de volgorde voor de sectoren getrokken waarna de zes sectoren verdeeld worden in deze volgorde

Daarna worden de vrije plaatsen eerst getrokken uit de eerste sectoren

3- Eerst worden nummers voor de bekervissers getrokken, daarna de overige vissers van die clubs die

met bekervissers zijn, dan de overige Limburgse clubs vissers die niet met 6 man zijn, daarna de vrije vissers.

Tijdens de trekking van plaatsnummers wordt er op een blad aangeduid welke paar en onpaar nummers

, zodat men snel kan zien voor een nummer als men bij elkaar wil zitten

4- Alles wordt gesorteerd en verdeeld in daarbij horende kaftjes per sector, inrichter vult kaartjes in waar

de controleurs op staan, 1 persoon van club inrichter en 2 personen van clubs die meedoen aan de erereeks

Juiste locaties wordt besproken met inrichter, en afstand tussen de vissers aan één stuk wordt vast gelegd

Puntentelling criterium:
Daguitslag:    1-  De winnaar per sector is degene met het meeste gewicht, bij gelijk gewicht zal

de laagste zitplaatsnummer de winnaar bepalen, er zal steeds in 6 sectoren gevist worden

Zo zullen al de verdere plaatsen bepaald worden, tot 10 plaatsen per sector, er kunnen

maximum 60 vissers punten krijgen, de overige hebben allen 0 punten

Vissers zonder vis krijgen 0 punten, bij slechtste vangst alle vissers worden volgens

hun plaatsnummer dan afgaand geplaats in uitslag

2- Nevelklassementen:

De uitslag wordt opgemaakt aan de hand van de behaalde plaats in de sector.

Het is niet nodig binnen de 10 eersten te eindigen, er worden maximum 5 personen

vermeld op de uitslag, bij execo zal de laagste plaatsnummer de plaats bepalen.

3- Erereeksen:De behaalde plaatsen van de bekervissers samengeteld zal de uitslag bepalen.

Het laagst aantal samengetelde plaatsen bepaald de winnaar, bij exceco zal niet gekeken

naar het gewicht, ze krijgen dezelfde punten

Verbroedering van Limburgse Lijnvissers ( V.L.L. )
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Tussenstand :

1- Er zijn maar maximum 10 punten/ sector te verdelen over de vissers die vis hebben.

De winnaar per sector is degene met het meeste gewicht en zal 10 punten krijgen,

volgende telkens 1 punt minder tot en met 1 punt, bij exceco krijgen ze dezelfde punten,

de daarop volgende krijgen evenredig met het aantal met zelfde gewicht punten in mindering.

Voorbeeld: 10-9-8-7-7-5-4-3-2-1

Bij 11 vissers in sector krijgt laatste 0 punten en gewicht wordt niet vermeld op stand

Alleen de Limburgse vissers worden vermeld op stand als ze ingelegd hebben als club

of invidueel., Bij niet deelname aan een wedstrijd wordt dit rood ingekleurd in stand.

2- Voorwaarde is met dient gewicht of 1 stuks te hebben om vermeld te worden in stand.

Bij slechtste vangst is de punten verdeling van boven als volgt bijvoorbeeld bij 15 vissers:

15 vissers in sector waar er 10 zonder vis zijn,

aantal vissers zonder vis is 10 gedeeld door 2 = 5, punten  met gewicht is 10, 9, 8, 7, 6

al de anderen krijgen (laatste met vis had 6 punten min de 5 van zonder vis = 1 punt

voor deze 10 vissers.

Vissers zonder vis krijgen 0 punten, dit wordt wel vermeld op stand.

Nevenklassemend: Zelfde puntentelling als bij tussenstand, niet Limburgse vissers of niet ingelegde vissers

 vallen weg, en alle vissers die in orde zijn worden vermeld op standen.

BV: 10,,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0, en niet deelname rood gekleurd

Erereeksen: Niet Limburgse vissers of niet ingelegde vissers verdwijnen uit rangschikking,

punten bekervissers worden samen geteld per club die ingelegd hebben, minste punten wint

en krijgt 1 punt, volgende 2, enzovoort, bij afwezigheid van één vissers van club die ingelegd

krijgt deze visser volgende punten: aantal ingelegde clubs + 1 punt

Alle standen worden door de betrokken personen die instaan voor de afhandeling binnen de week doorgegeven

aan de clubs via mail als ook aan de webmaster, eventuele fouten worden zovlug mogelijk rechtgezet liefst

voor volgende wedstrijd.

Wijziging signalen wedstrijden verslag CCCV van 25 februari 2014

Het VLL is van mening van alles bij het oude te houden, heeft hier voor ook nog steeds de herziening van 2010

10 liter voeder en één 2,2 pins doos voor alle azen buiten pieren en grote vere de vase, ook de vistijden en controle

Voor de rest zijn alle bepaalde regels van toepassing die CCCV en BCFC vast gesteld hebben

Ook is snoek, snoekbaars ten strengste verboden in het leefnet, deze dienen onmiddellijk zonder weging terug

geplaats te worden

De signalen zijn als volgt: 1- 0u30 voor begin wedstrijd is controle voeder en azen, voeder mag daarna nog

alleen met water verstuiver nat gemaakt te worden

             2- 0u05 voor begin wedstrijd mag er begonnen worden met het zwaar voederen

             3- begin van wedstrijd en einde van zwaar voederen

            4- nog 5 minnuten te vissen

           5- einde van de wedstrijd, gevangen vis diend uit het water te zijn wilt hij meetellen

voor de weging

Voeder diend volledig klaar te staan in emmer 10 liter met daar ook de azen in voor bij te voeren
In één 2,2 pinsdoos dienen alle  haakazen + kleine vere de vase te zijn niet hoger gestapeld als bovenrand doos,

hier dienen wel de grote vere en haakpieren niet bij te zijn

Gelieve uw wedstrijdnummer mee te nemen alsook alle afval zodat er geen kostelijke boetes achteraf volgen

Inschrijven voor criterium van Limburg:

Federatie VLL: Nuyts Jean, tel 0496/46.49.61, mail: webmaster@verbondvll.be

Snoekbaars: DeBoel Dany, 0476 / 31.95.06.- mail :  boelleke@skynet.be

Flipper: Trekels Rudy, 0478/961618, mail:fa009929@skynet.be

Rietvoorn: Theunis Alfons, 0477/321118, mail: fb402219@skynet.be

Het Bestuur:
De secretaris: Penningmeester: Bestuurslid:

Nuyts Jean DeBoel Dany Verboven Ronny


