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WEDSTRIJDREGL EM ENT 2OI9
i3:30u tenzif anciers vern:cld. tx,'ee maal 2u vissen n-let een pauze van een ilu1'.
Eerste: 5 min. Voor aanvang.lijnen uit lret \\ater.
I trcedc: Start.r rredereu cn r isscn.
Derde: Nog 5 min. Te vissen.
\,'icrdc: Ï-:incle r an cle rceks of riedstrijd.
llengellengte: N'laximurl 9^5 rneter.
I-iinlengte
\1an top tot haak: rnaximum 5m. Verbodc'n met rek tc vissen
Punten:
1 punt per gram. w,eging ter plaatse bif de visser.
Prijzen:
Inleg 2"5 euro + 0.5 eLrro voor de bonl. 4euro \'oor een K[,\,'-u,edstriid. De
helfi ,,'an het aantal deelnemers heeft prils. Idem bij KLV.
Voor.iuniors (tenr het jaar w'aarin men 16.iaar u'<lrdt). darnes en
r,eteranen(r'anaf 6A jaar) rn'ordt ecn prijs voorzien per 3 deelnemers ( 1' niet op
Aarivang:
Signalerr:

\/oecieren:

Aas:

Weging:

Inschrij ven:

de uitslag voorkonrende)
De voedersanrenstelling is r,'ril uitgezonderd tutrifèx. vers de l'ase. pieren err

gekleurde nraclen.
De eerste reeks eenmaal voederen met vast l'oeder.
.Iijdens
het verloop r,an de wedstriid alleen bi.i'i'oeren met rvitte mader: en
casters. Al de rest is verboden.
De katapult is toegestaan" r'oederyotje is verboden.
Aassoort is vrij aan de haak uitgezonderd boilies en gekleurde nraden.
Deegu'arcn mogerl niet groter z"ijn rlan een nraïs.
1 licl van de bezoekende club u'ordt verzocht rrree rond te gaan tiidens de
u'eging. dit ter controle. I-r'den van I\4V\&' ziin verplicht van hun vangst Íe laten
\\'egen.
Bii r rie ndenu edstrijden 1 uur r,oor de aan\ nr1g.
Bii KLV u'edstriiden lu 15min. Voor de aanvang.

l. l'let is verboden nret de visstok in het rvater te roeren(liin oncler rvater trekken)
2. Gedregde vis telt mee, Opzettelijk dreggen is verboden,
i. Vis doorgeven aan een andere hengelaar is verboden.
1. \ris aan de lijn bii het eirrdsignaal mag nos gevangen n'orrlen. Dit is niet tocgestaan bi.i een
5.

6.
1.
8.

().

KL\z r,vedstrijd.
iril'lon leethet r,'erplicht. fren

trueecle leel'net nroet u'orden gebruikt

vanal20 kg.

Or,ergeu.icht telt niet mee.
Het is verboden de leefnetten uit het w,ater te halen tot voor de weging,
Bij het beëindigen van de ri'edstrijd mag er niets meer in het r,r'ater u,orden gegooid.
Het bestuur is niet vererntr,voordclijk voor gebeurliike ongevallen
Celieve dc extra toirsetten l.eilig te zetten (lief.st omhr.'og)oÍn eventueie ongelukken te
vernri.iden

