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WEDSTRIJDREGLEMENT 2022
1. Het voeder wordt beperkt. In gereed gemaakte toestand zal het voeder in zijn totaliteit
in een emmer van vijf liter moeten kunnen, en moet ook aangeboden worden ter
controle in een emmer van 5 liter, sanctie bij niet naleving, niet wegen na
wedstrijd
+ 1 liter levend aas in losse toestand per man. Geen levend aas onder voeder voor
controle. Controle zal gebeuren vanaf een half uur voor de wedstrijd en de visser moet
ter plaatse zijn. De hele wedstrijd mag er licht bijgevoederd worden. Drijvend voeder
is verboden.
2. Het is ten strengste verboden zich meer dan één maal in te schrijven op één en
dezelfde wedstrijd, hetzij onder eigen of andere naam.
3. Iedere visser moet op de hem toegewezen plaats vissen, hetzij recht voor hem. Sanctie
is uitsluiting.
4.
Signalen
1ste sein: Een half uur voor de wedstrijd voedercontrole.
2de sein: De deelnemers moeten onmiddellijk hun hengel uit het water
halen. Het leefnet mag nu in het water gelaten worden. Het net
moet lang genoeg zijn om de vis voldoende bewegingsvrijheid te
geven. Stalen leefnetten zijn verboden.
de
3 sein: Voederen en vissen
4de sein: Einde van het zwaar voederen
5de sein: Nog vijf minuten vissen.
6de sein: Pauze of einde wedstrijd naargelang het soort wedstrijd.
7de sein: Nog vijf minuten voor tweede helft.
8ste sein: Vissen en enkel licht bijvoederen.
9de sein: Nog vijf minuten vissen.
10de sein: Einde van de wedstrijd. Lijnen uit het water. Vis aan de haak telt nog.
Het landingsnet: vrije keuze.
5. De leefnetten moeten in het water blijven tot de wegers komen en de visser moet
aanwezig zijn bij het wegen.
6. Men zal er zorg voor dragen dat de vissen niet beschadigd worden. Er mag max 20kg
in een net. Overgewicht telt niet en wordt teruggezet .
7.

Z.O.Z.

8. 1 uur 15 min voor het wedstrijdbegin mag de visser zich naar zijn toegewezen plaats
begeven
9. Ierdere hengelaar dient de maximum lengte van 9,5 meter te eerbiedigen.
10.Na de wedstrijd dient iedere deelnemer zijn visplaats op te ruimen. Er zal geen vis
gewogen worden indien de visplaats niet zuiver is. Nummer van de zitplaats A.U.B.
laten staan.
11.Aas moet onder aangeboden worden .
12.Buisje is toegelaten. Katapult en andere speciale voederhulpmiddelen zijn niet
toegelaten.
13.Vissen met voeder is toegelaten.
14.Gekleurde maden zijn verboden.
15.Elastieken zijn toegelaten.
16.Gedregde vis is reglementair.
17.Voor deze wedstrijd wordt geteld op het zuiver gewicht.
18.Bij gelijk gewicht gaat de laagste nr van zitplaats voor de hoogste nr eindigen.
19.Voor de vijf wedstrijden die meetellen om het clubkampioenschap zullen er maar vier
gerekend worden (de slechtste van de vijf valt weg).
20.Prijzen dienen persoonlijk en de dag van de wedstrijd afgehaald te worden.
21.Toeschouwers dienen zich
ten allen tijden achter de omheining te bevinden .
22.Eventuele verdere inlichtingen en wijzigingen zie infobord.
23. BAARS TELT NIET MEE EN MOET ONMIDDELLIJK TERUG GEZET WORDEN!!!

Naar aanleiding van verschillende klachten zijn wij genoodzaakt tot ernstige
maatregelingen bij,
Wedstrijden:De visplaats dient zuiver te zijn alvorens gewogen wordt (vooral van draad
!!!!). Indien dit niet gebeurd zal men gediskwalificeerd worden, en
terugtrekking van de vergunning tot gevolg hebben.
Andere dagen:
Wanneer er bij controle vastgesteld wordt dat de visplaats niet zuiver is van
draad en andere afval, zal de visvergunning ingetrokken worden.
Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt zullen er geen onaangename dingen
gebeuren. De dieren zullen je dankbaar zijn.

Het Bestuur

Veel succes !!!

