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Regelgeving m.b.t. het Koningschap  
 

HSV De Vrolijke Vissers  

 

 
 Het aantal wedstrijden dat meegeteld wordt voor het koningschap is 6. Deze wedstrijden 

worden verspreidt gehouden over het gehele seizoen. (voor datums zie wedstrijdschema) 

 Om in aanmerking te kunnen voor het koningschap moet er deelgenomen zijn aan 

minimaal 5 van de 6 wedstrijden. 

Waarbij als volgt rekening mag worden gehouden met een slecht resultaat; 

- Bij deelname aan 5 wedstrijden mag men geen resultaten laten vallen. 

- Bij deelname aan 6 wedstrijden mag men 1 resultaat laten vallen. 

 

De controle op deelname zal worden uitgevoerd op de inschrijflijst die gedurende het 

gehele seizoen wordt bijgehouden voor alle wedstrijden door de z.g. inschrijvers.  

 

 Puntenverdeling;  

- de 1
e
 in het vak krijgt 100 punten.  

- de 2
e
 in het vak krijgt 80 punten. 

- de 3
e
 in het vak krijgt 70 punten. 

- de 4
e
 in het vak krijgt 60 punten. 

- de 5
e
 in het vak krijgt 50 punten. 

(het verschil van 20 punten tussen 1 en 2  is de extra beloning voor de winnaar) 

  

De andere deelnemers in een vak krijgen geen punten. 

(het gevangen gewicht wordt wel genoteerd)  

Ook als er geen vis ter weging wordt aangeboden krijgt men geen punten. 

 

Zijn er in een vak twee of meer deelnemers met een gelijk gewicht krijgt men een gelijk 

aantal punten. Betreft dit de deelnemers met het hoogste gewicht krijgt men ieder 100 

punten. Het aantal punten dat toegekend wordt aan de eerstvolgende deelnemer is 

afhankelijk van het aantal deelnemers dat voor hem gelijk is geëindigd. Zijn dit 2 

deelnemers dan krijgt hij 70 punten, zijn dit 3 deelnemers dan krijgt hij 60 punten en zo 

voort. 

 

 De winnaar van het koningschap wordt als volgt bepaalt; 

Degene met het hoogste aantal punten, rekening houdend met maximaal 1 slecht resultaat 

is de winnaar van het koningschap. Zijn er twee of meer deelnemers die een gelijk aantal 

punten hebben dan geeft het hoogst gevangen gewicht de doorslag, ook hier wordt 

rekening gehouden met maximaal 1 slecht resultaat. 

Is de stand hierna nog steeds gelijk dan wordt het puntentotaal vergeleken zonder 

rekening te houden met het slechtste resultaat. Is dit ook gelijk dan wordt het totaal 

gevangen gewicht vergeleken zonder rekening te houden met het slechtste resultaat. Is dit 

ook nog gelijk dient er geloot te worden. 

Indien nodig is bovenstaande ook van toepassing voor de plaatsbepaling van de nummers 

2 en 3 en verder. 

   

 Bij eventuele onvoorziene zaken waarin deze regelgeving niet in voorziet beslist de 

wedstrijdcommissie en/of bestuur.  

 

 


