Wedstrijdreglement 2006
V.Z.W. Vissersclub " DE LAK "
1)
2)

Er wordt slechts 21 kg per leefnet gewogen. Het meergewicht telt niet mee, 24 kg en meer is 0 gr.
De lengte van het leefnet per visser verplicht, moet minstens 3 meter zijn met diameter min. van 40 cm.
Stenen leggen in het leefnet om dit te verzwaren is verboden.
3) Klachten worden ingediend voor het bekend maken van de uitslag aan bestuursleden.
4) Wedstrijden:
Een enkel wedstrijd is de inleg€ 4,50 per visser.
Een enkel marathon is de inleg€ 5,50 per visser. Een duo marathon is de inleg € 11,00 per koppel.
Een Trio wedstrijd is de inleg€ 16,50 per trio.
Een nacht duo marathon € 15,00 per duo
De visser die pauze heeft, mag enkel de laatste 15 minuten van zijn pauze de visplaatst betreden.
5) De maximum hengellengte is 10 meter. De totaallengte hengel + lijn is beperkt tot 15 m
Elastiek in topset ( max. 2 delen) is toegelaten, voor ALLE WEDSTRIJDEN.
6) Enkel met SPECIALE TOELATING van het bestuur mogen vissers tijdens de wedstrijd
geholpen worden door andere personen.
7) De inschrijvingen voor een wedstrijd sluiten 1 u. voor de wedstrijd af.
De personen die naast elkaar willen zitten, alleen bij uitzonderlijke gevallen melden dit bij inschrijving.
De plaatsnummers worden 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aangebracht.
De rijrichting van de voertuigen naar plaatsnummer, is van kantine naar kanaal toe bij elke wedstrijd.
8) De slagbomen worden 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd gesloten.
Personen die tijdens de wedstrijd weg moeten, zijn verplicht hun wagen buiten
de slagbomen te parkeren voor sluiting van slagbomen.
9) De vissers links en rechts van u mogen niet gehinderd worden. Op de oever mag uw
buurman niet gehinderd worden door topsets en dergelijke, en in het water niet door
aangeslagen vis. Krachtig onder water slaan van de hengeltop is verboden.
10) Bij een duo marathonwedstrijd mogen de visbakken maximum 1 meter uit elkaar staan.
11) De vissen moeten onthaakt worden in een grote emmer ( 40 cm ) gevuld met water + 2 zouttabletten.
12) Bij elke wedstrijd wordt er gevist in 2 sectoren.
13) Het bestuur kan ten allen tijde een controle uitvoeren en dus de wedstrijd onderbreken.
Signalen: 1 signaal: controle voor de aanvang van de wedstrijd,
vissers dienen achter de palen te blijven tot einde controle, er mogen geen handelingen met voeder of azen gebeuren.uitsluiting van de wedstrijd
2 signaal: beginnen te voederen en te vissen
3 signaal: nog 5 minuten te vissen of pauze
4 signaal: einde eerste pauze of einde wedstrijd
5 signaal: einde tweede pauze of nog 5 minuten enkel marathon wedstrijd.
6 signaal: nog 5 minuten duo marathon of einde enkel marathon wedstrijd.
7 signaal: einde duo marathon wedstrijd.
14) Het voeder:
max. 2 kg. aangemaakt voeder met alle toebehoren in, klaar om te voederen of controle
Er mogen geen toevoegingen meer gebeuren na de controle ( uitsluiting )
verboden in voeder: muggenlarven, tubifex en gekleurde maden.
Bijvoederen mag alleen met: maden, casters, max. 2 liter de visser en 1/2 liter tarwe de visser
15) Het is ten strengste verboden vast voeder, pasta's, maïsen korrels bij te voeren tijdens de wedstrijd!
Het gebruik van een voerpotje of andere toestanden alsook het gebruik van bindmiddelen is verboden.
16) Alle aas aan de haak is toegelaten, uitgezonderd gekleurde maden en bolletjes
groter dan een maïskorrel.Er is wel een beperking van max. 2 L. de visser.
17) Bij het eindsignaal moet de vis binnen de 5 min. uit het water zijn, en mag er tevens
-IET worden doorgevist. Enkel na het wegen van de gevangen vis mag er terug gevist worden.
18) Op het einde van de wedstrijd mag er geen overschot van lokaas in het water geworpen
worden, of achter worden gelaten op de oevers.
19) Elke visser wordt verzocht op zijn visplaats te zijn bij de weging, en zijn leefnet zelf uit het
water te halen, bij afwezigheid wordt er niet tot een weging overgegaan.
Een uitzondering op deze regel is er voor bestuursleden en helpers die een taak vervullen.
20) Het klassement wordt opgemaakt per gewicht, per sector afwisselend.
De vissers die in de eerste helft van het klassement eindigen verdienen een prijs.
De eerste 2 deelnemers in elke sector die buiten de dagprijzen vallen, maken aanspraak
op de bomprijs.(verplicht aanwezig te zijn) (bij 30 deelnemers 2 boms anders 1 bom per sectie.)
Deze dagprijzen moetenten laatste 2 uur na het beëindigen van de wedstrijd, ofwel persoonlijk,
ofwel door een door hem op voorhand aangeduid persoon bij bestuurslid worden afgehaald.
21) Bij een onweer kan de wedstrijd tijdelijk onderbroken of volledig afgelast worden.
Het bestuur zal in onderling overleg een besluit nemen. Bij aflasting wordt de vis niet gewogen
en wordt de inleg terug gegeven.
De wedstrijd wordt dan indien mogelijk op een andere datum gevist.
22) Overtredingen met uitsluiting als gevolg zijn:
Te lange lijnen of handstok onder de wedstrijd, muggenlarven of tubifex in voeder,
bijvoederen met voeder, korrels of maïs, hinderen van vissers en afval achter laten
Andere overtredingen zullen een sanctie krijgen die bepaalt wordt door volledig bestuur
23) Elk clublid kan deelnemen aan het clubkampioenschap, maar dient minstens 6 van de 8 wedstrijden
mee te vissen (2 slechtste wedstrijden vallen de punten weg in eindklassement, deze punten worden
gebruikt bij gelijke stand van punten,eerst het totale gewicht van alle wedstrijden)
Er kunnen zich geen nieuwe vissers meer inschrijven vanaf de 4 wedstrijd, dit om geen beïnvloeding
van de wedstrijden en punten te krijgen, zodat alles in alle eerlijkheid verloopt
Er zal afwisselend in sector gevist worden ( bv. 1 wedstrijd A sector, volgende wedstrijd B, volgende
terug A, enzovoort. Er zal dus twee clubkampioenen uit dit systeem komen vermits er elke wedstrijd
de zelfde deelnemers zijn in de sector, is er voor elke sector een kampioen bij eindrangschikking.
De eerst gerangschikte kampioen is deze met het hoogst totaal gewicht over alle wedstrijden genomen
24) Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft letsel aan personen,
schade, verlies of diefstal van goederen, veroorzaakt tijdens het verblijf aan de vijver.
Dit geldt voor al de personen die zich op het grondgebied van de vijver bevinden tijdens de
wedstrijden of op andere dagen.
Verder wensen we u aangename viswedstrijden toe.
Het Bestuur.

