Wedstrijdreglement Hengel vrij H.S.V. "Haal op" 2018
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De wedstrijdduur is vastgesteld op 6 uur. Loting begint 1,5 uur voor de wedstrijd.
Bij onweer wordt door de wedstrijdleiding beslist of er na een pauze wordt door gevist
of definitief wordt gestopt.
Bij niet op tijd afmelden word men de volgende wedstrijd op de wachtlijst gezet.
Er mag gevist worden met hengel naar keuze .
Men dient voor zich uit te vissen tot max. de helft van de vijver i.v.m. medevissers,
ook op kopplaatsen.
Grote karper dient direct gewogen en direct terug gezet te worden.
Alle gehaakte vis telt mee
Aas en voer zijn vrij, met uitzondering van dat gene wat bij wet is geregeld.
Het gebruik van verse de vase, gekleurd aas,Mestproducten ( o.a duivenmest ) of voer
d.m.v. toegevoegde (schadelijke) stoffen is verboden.
2kg voer (dit is inclusief pellets, leem, granen, deeg en alle andere voer- en aassoorten ).
Max 0,5 liter witte maden,casters of wormen.
Alles dient een half uur voor aanvang van de wedstrijd gebruiksklaar gereed te liggen t.b.v
controle door de wedstrijdcommissie.15 % zal worden gecontroleerd.
Na dit tijdstip is het niet meer toegestaan het voer verder te prepareren, dus ook niet meer
vacuüm trekken.
De vis moet bewaard worden in een fijnmazig leefnet en min 2,5 mrt lang wat in het
water blijft tot de weeg ploeg is gearriveerd.
Min 2 leefnetten ( grote en kleine vis )en onthaakmat verplicht.
Onthaakmat zal bij de weging aangeboden worden voor onder het weegnet.
Max gewicht leefnet 20 kg.Boven 25 kg telt niet meer mee.
Eerste signaal is voeren en vissen. Het tweede signaal is einde wedstrijd, vis aangeslagen
tijdens of voor het eindsignaal telt mee ongeacht de landingsduur.
Bij meerdaagse wedstrijden word de uitslag bepaald
door aan elke deelnemer een aantal punten toe te kennen voor het gevangen gewicht .
Bij een gelijk aantal punten telt eerst het hoogste gewicht .
De einduitslag van de wedstrijd komt tot stand door alle individuele uitslagen van de
deelnemers in een eindklassement te zetten.
Degene met het minste aantal punten wordt de winnaar.
Iedere deelnemer krijgt een nummer dat zijn plaats aan de waterkant aangeeft.
Elke deelnemer is verplicht zijn deelnemers kaart in te leveren,zijn visplaats schoon achter
te laten.
De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, met uitzondering van diegene
die verhindering voor aanvang van de wedstrijd bij het bestuur kenbaar gemaakt
hebben.
Klachten zo spoedig mogelijk melden bij het bestuur,achteraf geen gezeur.
H.S.V. "Haal op" of het bestuur van H.S.V. "Haal op" is nooit aansprakelijk voor
schade ontstaan door of aan deelnemers van wedstrijd ongeacht de oorzaak.
Op punten waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Wij wensen u een succesvolle en sportieve wedstrijd toe

