Schransvissers vzw
Kerkstraat 79 2275 - Lille

Wedstrijdtijden

-

lran vroeger

zl1n zÍe hiervoor kalender)

Aanvang wedstrijd
Inschrijven tot :
Eerste reeks :
Tweede reel$ :

-

Wedstrijdsignalen

-

lste signaal
Zde signaal
3de signaal
4de signaal

:
:
:
:

5'voederen ( voeder of korrel )
Vissen ( ligt bijvoederen mag

)

Nog 5'te vissen
Eínde

(' lijnen uit het water, gehaakte vis mag nog tot 10'erna gevangen worden
6ij

Voeder
-

t<tv

wedstrljden moet de vis uit het water zijn bij 4d' signaal )

( Bij wedstrijden voeder met pieren en korrel )
Max 5 liter (voeder en haakaas inbegrepen) in klaargemaakte toestand, muggenlarven/tubifex onder voeder
maq hchfaa@drukt zijn, doch niet aangestampt.
Licht bijvoederen mag gedurende heel de wedstrijd met, Voeder/Korrel/mais/tarwe/maden/casterímacaroni

Maden
-

u.

13.30
MaaÉ: 13.00u.
12.30 u............. Maaft : 12,00u.
2 uur vissen
1 1/z uur vissen ( klv wedstrijden 2 uur )

:

( Bij wedstrijd alleen maden )
Maximaal 1 liter ( afgezifte witte maden + casters)

Voederen/aas algemeen

-

-

Aas en lokaas dienen voor heel de wedstrijd bij aanvang op uw plaats aanwezig te zijn.
Gebruik voederpo§e is verboden.
Na het eindsignaal is het verboden : voeder en/of aas in het water te gooien.
Als voeder is alles toegestaan behalve : gekleurde maden, aardappel, alsook alle produkten welke schadelijk zijn
voor vis en viswater.

Het gebruik van deeg of boilies als aas is verboden.

Wedstrijdverloop

Allerlei

-

,
-

Lijnen mogen buiten de wedstrijdtijd, niet beaasd en voorzien van een peillood in het water liggen.
Onopzettelijk gedregde vis komt in aanmerking.
Vis gevangen aan ronddrijvende lijn telt niet.
Er mag slechts met een enkelvoudige haak worden gevist.
Nascheppen is verboden.
Gebruik van tweede leefnet is verplicht bij vangsten van +15 kgr. Bij KLV wedstrijden max 20 kg.
De visser is verplicht op zijn nummer te vissen en zodanig dat hij niet naar zijn gebuur toevist.
Elke visser wordt geacht zijn vangst ter weging aan te bieden en controle uít te voeren alvorens de vangst terug
wordt gezet. ( Weging na elke reeks )

-

Inschrijvingsgeld bedraagt 3§_€, waarvan 2.5 wordt verdeeld onder de helft der deelnemers.
Junior : ge-boren in 2004 en later. Veteraan : geboren in 1960 en vroeger (min. 3 deelnemers/categorie)
Klachten alleen onmiddellijk na de feiten bij de wedstrijdleiding melden,
Toestanden niet voorzien in de reglementen worden door het bestuur behandeld.
Door zijn deelname , gaat de deelnemer akkoord met de geldende reglementen.
Het bestuur en de vereniging kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen en
schade aan het materiaal. en gedwongen worden tot betaling van geleden schade.
Controles zijn altijd mogelijk en de uitgekozen deelnemers dienen zich hieraan te ondenverpen.
Elke deelnemer heeft het recht zijn buur te controleren en overtredingen te melden.
Bij gelijk gewicht wint hij die de laagste plaatsnummer heeft.
Verboden te vissen met elastiek in topeinde van de hengel.
de visbak dient geplaatst met de voorste poten juist op de betonnen platen.
Juniors, Dames en verteranen mogen geholpen worden bij het scheppen en onthaken van een moeilijk te

Leefnetten zonder vangst dienen op de kant te worden gelegd.

Onthaken in een met water gevulde ruime emmer is verplicht, en de vis met de kop eerst in het net te plaatsen
De visplaats dient proper gehouden en geen restanten achterlaten'

vangen vis.

KLV

wedstrijden hebben hun eigen reglementering

!

