Vzw ’t Rutske Olen

WEDSTRIJDREGLEMENT

2020

1. Iedere deelnemer moet 1 uur voor de wedstrijd ingeschreven zijn.
2. Inleg = 3,00 €
3. Wedstrijd = 2 x 2 uur – met 1 uur pauze (tenzij anders vermeld).
Signalen:
1st reeks
2de reeks
1° = 5 min. voor de start wedstrijd = VOEDEREN
1° = 5 min voor begin 2de reeks (geen vast voeder)
2° = Begin wedstrijd.
2° = begin 2de reeks
3° = 5 min voor einde 1ste reeks
3° = 5 min voor einde wedstrijd
ste
4° = einde 1 reeks.
4° = einde wedstrijd
Vast voeder alleen tussen het 1ste & 2de signaal van de 1ste reeks (= 5 min)
4. Hengellengte + lijn tot aan de haak – MAX 12,50 meter ( zie controle paaltjes)
5. Tegen de kant vissen mag, -20 visser L & R + 20 vissers alleen naar achteren toe (van kantine weg)
6. Er mag niet+ op het wateroppervlak en half water gevist worden. De Dobber moet minstens 0,4 zijn en
Het onderste loodje (min. 15) mag max 40 cm van de haak zijn geplaatst
7. Verboden te vissen met werphengel - Vissen met elastiek is toegelaten, PULLA rek VERBODEN
8. De hengel mag uitsteken tijdens het voederen.
9. Voeder: WITTE MADEN en CASTERS (samen max 1 liter) + MAIS max. 2 potjes = 0,66 liter
+ Korrel (enkel van de Club) Keuze uit een kleine pot van 0,50 € of grote pot van 1,00 €
Mogen de ganse wedstrijd bijgevoerd worden. Voerpotje verboden.
Verboden te voederen met vers-de-vase – tubifex – pieren – gekleurde maden – aardappelen
10. Aan de haak zijn alle aassoorten toegelaten, behalve GEKLEURDE MADEN, DEEG, BOLLIES, en BROOD
11. WEGING: (kan na elke reeks) MAX. 15 KG PER LEEFNET

vanaf 17 kg = 0

- BIJ WEGEN

DE PIEKEN VAN ’t LEEFNET LANGER ALS 30cm ERAF DRAAIEN (Voor oog kwetsuren)
12. Gevangen vis moet onthaakt worden in een emmer water.
13. Vis met de KOP VOORUIT in het leefnet zetten, uitgezonderd, Snoek, Snoekbaars en
Roofblei DIRECT terug zetten / wel melden = +1kg bij weging
14. Gedregde (gepikkelde) telt, verboden geloste vis na te scheppen. Vis gevangen aan een andere
lijn telt NIET.
15. Vis aan de haak bij het eindsignaal mag nog gevangen worden. ( Max 10 min)
16. Bij het verlaten van visplaats; stok uit het water.
17. KLASSEMENTEN: Veteraan = vanaf het jaar waarin je 60 wordt
Junior = tot en met het jaar dat men 16 wordt
DE HELFT VAN HET AANTAL DEELNEMERSHEEFT PRIJS (volledige inleg)
18. Bij controle is men verplicht de vis kast en alle dozen te openen. Overtredingen op het
reglement, worden bestraft met uitsluiting tot de wedstrijd.
19. Klachten moeten gekend zijn bij het bestuur voor de prijsuitreiking.
20. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL VISGENOT

Laat geen afval achter na het vissen
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