1 de inschrijvingen zullen worden stopgezet 1,15 min voor begin wedstrijd
2 er wordt tevens aangeraden maar 15kg vis per net te bewaren met een
maximum van 17kg al wat er boven is word 17 kg ( boven de 21kg is het 0gr )
3 het leefnet dient minstens 2,50 lm lang te zijn en voldoende verzwaard
met lood of dergelijke,teven's dient het net zo kort mogelijk tegen de
de boord kant te worden geplaatst
gelieve de netten en de schepzak te ontsmetten in de daar voorziene
kuipen aan de rand van de vijver
4 er zal gevist worden in 2sectoren ( uitgezonderd beslissing bestuur )
men dient de vis steeds in het water te scheppen (uitgezonderd voorn )
men is verplicht de vis te onthaken in een grote emmer gevuld met water
en 2 zout tabletten ( uitgezonderd karp deze in het schepnet of karpmat )
5
MEN MAG MAX 45LM VER VISSEN
6 signalen 1 ste controle iedereen gaat achter de palen
2 de beginnen voederen en vissen
3 de pauze
4 de tijdens de marathons duo wissel van pauze
of einde wedstrijd
7 bij signaal tijdens het vissen dienen de stokken onmiddellijk
uit het water te zijn
8 pauze bij marathon 45 min ; bij koppel 2x 45 min
men is verplicht te wisselen bij een duo
bij eindsignaal moet de vis binnen de 10 min uit het water zijn
men dient zijn plaats onmiddellijk te verlaten tijdens de pauze !!!!!!!!
de laatste 15min van u pauze kan u terug naar u plaats
9 bij duo marathon mogen de visbakken Max 1meter uit elkaar staan
men mag tevens geen vis nascheppen welke men heeft gelost
10 de vis die gevangen wordt aan een andere lijn dient te worden terug gezet
11 bij het vangen van een steur zal men hier voor 2kg krijgen
men moet deze onmiddellijk terug zetten !!!!!!
12 bij het vangen van een katvis gelieve deze niet in het net te plaatsen
(eventueel in de emmer of op de kant ) ge krijgt hier voor 100gr
13 gelieve de vis met respect te behandelen !!!!!!!!!!!!!!!
(niet werpen , eerst met de kop in het net aub)
14 het voeder IS VRIJ
verboden te vissen met aas op het water !!!!
het aas aan de haak is vrij
15 verboden in voer : muggenlarven ,tubifix ,en gekleurde maden
16 waneer je met een vis aan de lijn een andere visser hindert heeft deze
het recht u te verzoeken deze terug te plaatsen
(dit moet de visser die hier hinder van had zelf beslissen )
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de karpen van meer dan 5kg deze mogen max met 2 in het net
denk aan u overgewicht !!!!! En hou de brasem apart !!!!!!!!!!!!
ieder bestuurslid heeft de machtiging om de overtredingen te bestraffen
met uitsluiting. Vb;
de 1ste en laatste NR helpen bij wegen
elke visser wordt verzocht op zijn plaats te zijn bij het wegen ,
en het leefnet aanbieden aan de weegploeg
de dagprijzen dienen te laatste 2uur na wedstrijd te worden afgehaald ;
of wel door aangeduid persoon met mede weten van bestuur
bij onweer kan de wedstrijd worden stilgelegd of tijdelijk worden onderbroken
bij aflasting zal bestuur beslissen of de vis wordt gewogen
of het geld wordt terug gegeven
klachten worden ingediend voor het bekent maken van de uitslag aan het bestuur
het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor wat betreft letsels aan personen
schade , verlies of diefstal van goederen ,
veroorzaakt tijdens het verblijf aan de vijver
dit geldt voor alle personen die zich op het grondgebied van de vijver bevinden
tijdens de wedstrijden of op andere dagen
het bestuur wenst u een prettig verblijf aan de vijver
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