Kastelse sportvissers wedstrijdreglement 2021

1. Er wordt ingeschreven tot één uur voor de aanvang van de wedstrijd, inleg is €4.

( €2,5 inleg + €0,50 bom + €1 word aangerekend voor vis)
Veteraan vanaf 55 jaar, junior tot en met 16 jaar.
2. Betekenis der signalen: 1ste: 5 min. voor aanvang van voederen ( max. 3kg nat)
2de : Vissen
3de : nog 5 min. vissen
4de : einde wedstrijd
Na het affluiten van de eerste helft, moet iedereen na 5 minuten weg zijn van de vijver,
15 minuten voor de 2de helft mag men terug naar de vijver.
3. Voederen: Juni, Juli & Augustus geen voeder.
1ste reeks: wordt er eenmaal gevoederd met vast voeder, tijdens de wedstrijd
Enkel nog witte maden -casters – mais (max 600gr)- deeg ( max 1.5 cm) & korrel van de club
- De maden moeten afgezift zijn en mogen niet plakken.
- Verboden te voederen met ver de vas tubiflex, pieren en gekleurde maden.
- Het gebruik van boterzuur is ten strengste verboden!
4. Aan de haak is alles toegelaten, uitgezonderd gekleurde maden
5. Men dient recht vooruit te vissen, uitgezonderd in de hoeken, daar mag naar de hoek gevist worden, er zijn
richtplaatjes gezet waar men niet voorbij mag vissen. Rechts in de kant mag gevist worden tot in de helft van
uw buur max 2meter uit de kant .Laatste nummer mag men max. helft van de gracht vissen.
6. Hengellengte: Totale lengte 13 meter (stok + lijn).
7. Klachten met betrekking tot te ver vissen dienen onmiddellijk tijdens de wedstrijd gemeld te worden.
8. Men vist zuiver op gewicht, bij gelijk gewicht telt het laagste plaatsnummer eerst.
9. Vis dient onthaakt te worden in een emmer.( Uitgezonderd karper ) En met de kop naar beneden in het
leefnet gezet te worden.
10.Elke visser dient op het einde van de wedstrijd zijn eigen leefnet in de weegzak te ledigen.
(Uitkappen van eigen vis)
Wegen van de vis: Tijdens het wegen heeft iedereen de gelegenheid zijn gewicht te controleren, bij betwisting
van het gewicht dienen eventuele klachten onmiddellijk te gebeuren. Vanaf de vis terug is gezet worden er
geen klachten meer aanvaard.
11.Vis aan de haak: bij het affluiten van de wedstrijd mag er nog gevangen worden. (max. 10min.)
12.Een vis gevangen in een andere lijn telt niet en dient onmiddellijk teruggezet te worden.
13.Het leefnet moet minstens een lengte van 2 meter hebben, max. 15kg.
Gewicht boven de 15kg in één leefnet telt niet = 15kg. Gewicht boven de 18kg = 0.
14. Karper en brasem apart in het leefnet
15. Er kan controle op voeder, maden en hengellengte gebeuren
16 schuiflood verboden
17 Rek en frontbar toegelaten
OVERTREDING VAN HET REGLEMENT HEEFT ONMIDDELLIJK UITSLUITING TOT GEVOLG !!!
Wij wensen allen veel succes toe en rekenen op ieders sportieve medewerking.
HET BESTUUR.

