WEDSTRIJDREGLEMENT 2018
1. Iedereen moet 1u15min. Voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven zijn.
Inleg(incl. bom) = 3€, bezoekende club = 2.5€, KLV = 4€(incl. bom).
Veteraan vanaf 55 jaar, KLV vanaf 60 jaar. Junior tot en met 16 jaar.
2. Normale duur van de wedstrijd 2x2 uur.
3. Plaatsen worden bepaald door loting. Er wordt gevist in 2 sectoren.
4. Voederen: In het voeder is verboden elke vorm van vers de vase, tubifex, gekleurde
maden en pieren evenals het gebruik van giftige of door de wet verboden producten!
Controle is mogelijk!!! (Bij)voederpotje is verboden.
Aan de haak is het aas vrij, uitgezonderd gekleurde maden, deeg, boilies en brood.
Er mag niet op het wateroppervlak gevist worden.
5. Fluitsignalen: 1ste: 5 min. voor start, netten mogen in het water(KLV).
2de: Vissen en voederen
3de: Alleen nog maden, casters en maïs(bijvoederen maïs max. 2 potten
van 300g per wedstrijd!! – KLV en vriendenclubs ENKEL GELE MAÏS!!!)
4de: Nog 5 min. vissen
5de: Einde reeks
2de reeks: alleen nog witte maden, casters en GELE maïs
6.
7.
8.
9.

Gepikkelde vis telt, opzettelijk gedregde of aan een andere lijn gevangen vis telt niet!
Bij KLV-wedstrijden moet de vis uit het water zijn VOOR het eindsignaal.
Max. hengellengte 10m(KLV 9.5m). REK TOEGESTAAN.
Het is verboden over de helft van de vijver te vissen wanneer deze aan beide oevers
bevist wordt. Het is tevens verboden tijdens de wedstrijd of pauze de onbeviste
oever(achterkant lange vijver) te betreden. (bij problemen raadpleeg een bestuurslid
van de Puntvissers).
10. Er moet haaks op de oever gevist worden, uitgezonderd de hoeken en er mag rechts
in de kant gevist worden.
11. Het is verplicht de gevangen vis te onthaken in een emmer(uitgezonderd karper).
12. Nylon leefnet verplicht(min. 1.80m lang). Max. 20kg in het leefnet. Bij overgewicht
tot 25kg telt 20kg. Boven de 25kg krijgt u 0kg!(bij KLV 20kg – gewichten per net!!!)
13. Wegen van de vis gebeurd ter plaatse. Iedere visplaats moet opgeruimd zijn voor de
weging.
14. Elke visser dient bij het wegen zijn eigen netten te ledigen, bij afwezigheid heeft men
nul!
15. Afval(lege potjes, kapotte lijnen,…) zelf meenemen!
16. De prijzen worden gemaakt door de vijvers ineen te schuiven. De 1 ste, 2de, 3de,… van
elke vijver vechten de plaats uit door het hoogste gewicht.
17. Niet deelgenomen leden krijgen 10 punten meer dan het aantal deelgenomen leden.
18. Vanaf 25 vissers wordt heel de vijver in gebruik genomen.
19. Veel hengelgenot en hou het sportief!

