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Cigar Smoking World Championship
Officiële Competitieregels

Het doel van de competitie is om de sigaar zo lang mogelijk te laten branden. 

Enkel volwassenen kunnen deelnemen aan de competitie.

Regels 1. 

•  Alle deelnemers ontvangen de sigaar die ze zelf hebben 

geselecteerd uit de doos.

•  Als de sigaar beschadigd is, mag de deelnemer de sigaar 

omruilen voor een andere.

•  De wedstrijdring wordt bij elke sigaar op dezelfde lengte 

bevestigd (met lijm).

Regels 2. 

•  Elke deelnemer ontvangt een sigarenknipper en een 

doosje met twee (lange) lucifers.

•  Op de wedstrijdtafel mogen alleen voorwerpen liggen die 

door de organisator zijn uitgereikt; andere voorwerpen 

zijn tijdens de wedstrijd niet toegestaan. Deelnemers 

krijgen 1 (één) minuut de tijd om de sigaar voor te 

bereiden (knippen).

•  De sigaar wordt aangestoken met één of twee lucifers, 

afhankelijk van de keuze van de deelnemer.

•  Het is niet toegestaan de sigaar aan te steken voordat de 

scheidsrechter dit aangeeft; de wedstrijd begint offi cieel 

wanneer de scheidsrechter het teken geeft dat de sigaren 

mogen worden aangestoken.

•  De aansteektijd is maximaal 1 (één) minuut en deze tijd 

wordt meegeteld in de wedstrijdtijd.

•  Langer voorbereiden van de sigaar is niet toegestaan.

Regels 3. 

• De sigaar mag slechts eenmaal worden aangestoken.

•  Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan om van 

buitenaf in de sigaar te blazen, door de sigaar te blazen of 

de sigaar te bevochtigen.

•  Tijdens de eerste 5 minuten van de wedstrijd is het niet 

toegestaan om te praten of dranken te consumeren.

•  Het is niet toegestaan om de sigaar neer te leggen; de 

sigaar moet tijdens de hele wedstrijd in de hand 

gehouden worden.

•  Het is niet toegestaan de sigaar te bedekken of te 

verbergen; de sigaar moet te allen tijde zichtbaar zijn.

Regels 4. 

• De sigaar wordt tot de wedstrijdring opgerookt.

•   Als de wedstrijdring verbrandt, krijgt de deelnemer 15 

strafminuten.

Regels 5. 

•   Als de as aan de sigaar blijft zitten, is dit een voordeel 

voor de deelnemer.

•  De eerste keer dat er as van de sigaar afvalt of wordt 

afgeschud, krijgt de deelnemer strafminuten.

Penalty minutes.

•   Het voor de eerste keer afvallen of afschudden van as in 

de eerste 10 minuten van de wedstrijd – 20 minuten.

•   Het voor de eerste keer afvallen of afschudden van as in 

de eerste 20 minuten van de wedstrijd – 15 minuten.

•   Het voor de eerste keer afvallen of afschudden van as in 

de eerste 25 minuten van de wedstrijd – 10 minuten.

•   Het voor de eerste keer afvallen of afschudden van as in 

de eerste 30 minuten van de wedstrijd – 5 minuten.

•   Het voor de eerste keer afvallen of afschudden van as in 

de eerste 35 minuten van de wedstrijd – 3 minuten.

•  Het voor de eerste keer afvallen of afschudden van as in 

de eerste 40 minuten van de wedstrijd – 1 minuut.

•  Elke keer dat de sigaar tijdens de wedstrijd in de asbak 

wordt gelegd levert 10 strafminuten op.

• Het verbranden van de ring levert 15 strafminuten op.

•  Na 40 minuten is het toegestaan om de as af te schudden 

zonder dat dit strafminuten oplevert, behalve wanneer 

de ring verbrandt.

Regels 6. 

•  De rooktijd eindigt op het moment dat de deelnemer 

zijn/ haar nummer omhoog steekt. Op dat moment wordt 

zijn/haar rooktijd genoteerd. Dit gebeurt in twee 

mogelijke gevallen:

1. als het roken is geëindigd met het onbedoeld doven 

van de sigaar.

2. als de sigaar is opgerookt tot de toegestane limiet, 

d.w.z. wanneer de ring is bereikt.

•  Als de deelnemer klaar is met roken, moet hij/zij de 

deelnemerstafel verlaten.

Scheidsrechters.

• De wedstrijd wordt geleid door 5 (vijf) scheidsrechters.

•  De deelnemer moet zelf melden wanneer er as van de 

sigaar afvalt of wordt afgeschud, wanneer de sigaar dooft 

en wanneer hij/zij klaar is met het roken. De scheids-

rechter kan het afvallen of afschudden van as, het 

verbranden van de ring, het op de asbak leggen van de 

sigaar of het doven van de sigaar publiekelijk melden.

•  De scheidsrechter kan de deelnemer diskwalifi ceren 

indien hij/zij zich niet aan de regels houdt of wanneer 

hij/ zij andere deelnemers stoort.

•  Tijdens de wedstrijd houdt de hoofdscheidsrechter de 

deelnemers op de hoogte van de tijd: na de eerste 

minuut, en vervolgens om de tien (10) minuten.

•  Aan het einde van de wedstrijd controleert de 

scheidsrechter de ringen om te bepalen of deze al dan 

niet verbrand zijn.

•  Het opstellen van het wedstrijdverslag, het registreren 

van de tijd en het noteren van de strafminuten wordt 

uitgevoerd door de hoofdscheidsrechter.

De winnaar van de wedstrijd is degene die de sigaar het

langst kan laten branden zonder dat deze dooft.

Oftewel, de winnaar is degene met de langste rooktijd,

na aftrek van alle opgelopen strafminuten.

Regels opgesteld door:

Marko Bilic

Club Mareva Split
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www.cswcworld.com
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