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Huishoudelijk Reglement

vooraleer een oefensessie te beginnen dient men er zich ervan te vergewissen dat de portier van Exxon op de
hoogte is dat er zich een werper of werpers op het terrein bevinden.
Het is verboden om lijn of ander afval achter te laten op het werpterrein. Bij het ontwarren van zgn. “pruiken”
moeten stukken lijn onmiddellijk worden opgevangen. Het achterblijven van allerhande afval en van lijn is niet
alleen schadelijk, maar kan de club ook in problemen brengen voor wat betreft het gebruik van het werpterrein.
Het is verboden om dergelijk gevaarlijke worpen te maken tijdens oefensessies dat het derden enige schade zou
kunnen toebrengen, materieel of fysiek.
Men dient steeds te werpen op één van de voorziene oefenpistes, liefst deze waar de wind zo veel mogelijk in het
voordeel speelt.
Voor wedstrijden geldt dat de piste gelegd wordt door de wedstrijdleiding. Deze wedstrijdleiding wordt via loting
bepaald uit de deelnemers, uiteraard rekening houdend met het wedstrijdreglement. Er wordt een lijst bijgehouden
waarop de leden die reeds getrokken zijn worden aangeduid. Indien een getrokken lid te laat komt of indien een
getrokken lid niet komt opdagen, wordt er iemand anders aangeduid uit noodzaak en zal het getrokken lid de
volgende wedstrijd op tijd moeten zijn en helpen om de wedstrijd te mogen aanvangen! Zo zal uiteindelijk
iedereen evenveel maal helpen het terrein te leggen. Voor alle leden geldt dat als je arriveert na het
inschrijvingsuur je de eerste worp verliest.
Belangrijk is wel dat enkel buitenlanders die lid zijn van hun respectievelijke nationale federatie niet onder deze
regeling vallen. Zij dienen echter wel op tijd te zijn om de wedstrijd tijdig te kunnen aanvangen.
Club-klassementen :
1. Berekening :
Men dient minstens 2 door de BCSA-longcasting erkende BSC-wedstrijden van het lopende seizoen mee te doen
om in de finale stand van het Clubkampioenschap zijn ranking te kunnen innemen. Berekening van de eindstand :
de beste afstanden van de 125gr en 150gr en de beste afstand van ofwel 100gr ofwel 175gr van de deelnemer
worden opgeteld met tweemaal de beste worp van de finale en gedeeld door 5 om het gemiddelde te berekenen
voor het lopende jaar. De ranking BK wordt bepaald op dit gemiddelde. Enkel voor de 3de categorie geldt dat de
beste afstand met 150gr van twee wedstrijden gedurende het jaar opgeteld met tweemaal de beste afstand van de
finale en gedeeld door 4 om de einduitslag te berekenen.
2. Categorie indeling
2.1 Er worden volgende categorieën onderscheiden :
- 1ste categorie : 200m en verder
- 2de categorie : van 150m tot 200m
- 3de categorie : tot 150m
- Overhead
2.2 Overhead categorie : Om in de categorie „Overhead‟ een geldige worp te maken, dient men gedurende de
ganse uitvoering van de worp tussen de twee parallelle lijnen, aangeduid op de startplaats en 1m uit elkaar
aangebracht, te blijven met zowel de hengel als het lood.
2.3 Doet men voor het eerst mee aan wedstrijden, dan bepaalt de raad van bestuur van de club na de eerste
wedstrijd de categorie waartoe men dat jaar behoort.
3. Op het einde van het jaar bepaalt de gemiddelde uitslag van het Clubkampioenschap tot welke categorie men
het volgende jaar zal behoren. Indien iemand een blanko afstand heeft zal de raad van bestuur van de club
beslissen over de categorie voor het volgende jaar.
4. Prijzentafel : De verdeling van de natura prijzen wordt bepaald via een puntenklassement waarbij het
slechtste resultaat van een seizoen vervalt om de eindklassering te bepalen. Voor de Zilveren Haak wordt het
totaal van de verste worp per wedstrijd opgeteld voor de uitslag.
Er wordt van ieder clublid verwacht, in alle omstandigheden, te zullen handelen als een goede huisvader en zich
positief op te stellen tegenover de vereniging en haar activiteiten. Het in woorden en/of daden schaden van de
sport, vereniging of leden kan leiden tot gedwongen ontslag. Hieronder valt ook berichtgeving via sociale of
andere media. Foto‟s en filmmateriaal genomen tijdens clubactiviteiten mogen enkel gebruikt worden voor eigen
gebruik of positieve meldingen tav van de sport, vereniging of leden.
Voor alle geschillen waarvoor dit huishoudelijk reglement geen uitsluitsel geeft, gelden de regels van de statuten
van onze vereniging, het wedstrijdreglement en het lidmaatschapsformulier.

