
1 " lnleg : 4€ ( 3€ word verdeeld onder 1f2. van de vissers 0.5€ bom 0.5€ voor vis)

2o Erwordtingeschreventotlh..vooraanvangvandewedstrijd,metmeldingofmenjunior,dameofveteraan is.Bij2kamplhlS

3" Veteraan is men vanaf 60iaar en juniortot en met 16 jaar bij koppelvissen moet men met 2 zijn (niet enkel)

4"Biielkethuiswedstrijdwordterenkelgevoedefimetig'maximum11í2literlossewitte
maden of casters en 2 potjes mais van 3009r Aan de haak is alles toegelaten behalve: alle soorten van voeder (boilies) deegwaren,patat ,

gekleurde maden, peltets zijn verboden aan de haak . [edereen is verplicht om het maximum toegelaten voeder vanaf het begin van de
wedstrijd op zijn plaats te hebben .Fii ove,rtdina volot eÍ onmiffiellike schorcina.

5' De lengte van de hengelstok bedraagt maximum 9.5 meter,de afstand tussen hengeltop en haak is beperkt tot 5 meter

6" Rek aan de hengel is toegelaten,de katapult is toegelaten.Reservelijnen moeten uit het water liggen. Voederpotjè verboden

7o Er wordt recht voor zich gevist,men mag naar de kant(tegen de platen)vissen doch dit moet naar rechts gebeuren.

ln de hoeken mag men naar de hoek vissen.

8o Gehaakte vis dié lsdpmt OF vis gèvangen aan stukgetrokken andere lijn telt NIET.

9o De vis moet bij het afliffi uit het water ziin EN BLIJVEN De vis onthaken in emmer en met de kop eerst in leefnet
zetten.

10" Erwordt begonnen met 2 leefnetten en de vis wordt om en om gezet. Het leeftet mag onder geen enkel momment uit
het water genomen worden . Er mag geen vis overyezet worden van het ene naar het andere net;

Reservenetten ziJn ter beechikking aan het lokaal.ledereen is verplicht zelf ziin netten aan te bieden aan de weeqploeq.

11' Het maximum gewicht per net is 20 KG boven de 20kg is 20kg

12" Vanaf men zen plaatsnummer heefi mag men zich naar de vijver begeven. 10 minuten na affuiten eerste reeks moet
iedereen van de vijver verwijderd zijn. í 5 minuten voor aanvang 2é reeks mag men terug naar de vijver.

13" Wedstrijdsignalen : 1é fluitsignaal Smin leefnetten ingooien ,2é Íluitsignaal vissen en voederen ,3é fluitsignaal nog 5 min.
4é fluitsignaal einde van de reeks.

Í4o Mssers die betrapt worden op het plegen van bedrog worden onmiddellijk geschorst voor de wedstrijd,leden van de dub
worden desnoods geschrapt uit de ledenlijst en hebben geen verhaal.

l5,@enmisdrijvenwordenonmiddellijkgemeldaanhetbestuurzodatdezekaningrijpeneneeR
gepaste maatregel conform het reglement kan nemen.

16' Prijzen : De helft heeft prijs

edere deelnemer aan de wedstrijd is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het strikt na te leven .

17" Helpen : Er mag geholpen worden bij juniors , dames , veteranen enkel bij het scfeppen EN onthaken van de vis.

l8' Het bestuur wenst u een aangename visvangst. Het bestuur is níet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

'dere d*tnemer aan de wedstrtjd is verplicht kennis E nemen van dit rqla nent en het *ikt na te leven .


