WEDSTRIJDREGLEMENT HSV WIERINGEN

WITVISSEN
•

Alle deelnemers beschikken over een geldige Vispas en boekje, gezamenlijke
lijst van Nederlandse viswateren en eventuele aanvullingen hierop.

•

Men dient op de hoogte te zijn van de gedragsregels, vermeld op bladzijde 6
en 7 van de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren.
(a) Omgaan met vis
(b) Loodcode
(c) Leefnetcode (diameter 40cm of meer, lengte 2,5 meter of meer,
maaswijdte van maximaal 6 mm, knooploos en van zacht materiaal
gemaakt en voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te
leggen. Bij gebruik, een zo groot mogelijk deel onder water en
zorgen dat er niet te veel vis in het leefnet zit.

•

Er wordt gevist met 1 hengel, de keuze is vrij.

•

Tijdens het vissen mag alleen gevoerd worden met de hengel waarmee men
vist.(voerkorf, cuppen of voerplekken maken voor de vaste hengel. Te allen
tijde is het verboden om 2 hengels boven water te hebben

•

Het gebruik van een schepnet is verplicht.

•

De wedstrijd duur wordt bepaald door de witvis commissie en zal tijdens de
zomeravond competitie plm 2 uur 15 bedragen en tijdens de
ochtendwedstrijden 4 uur. Aanvang vissen wordt voorafgegaan door de
toeter en vanaf dat moment mag ook gevoerd worden. Als er voor de
tweede keer wordt getoeterd is het einde vissen. Een ieder dient dan
gelijk zijn hengel uit het water te halen. Eventueel gehaakte vis mag dan
nog worden binnengehaald.

•

Het is verboden te vissen of te voeren met gekleurde maden. Het is verboden
om tijdens wedstrijden gebruik te maken van verse de vase.

•

Gevangen baars of paling moet direct worden teruggezet in het water. Wij
hebben een baarscompetitie en daarom is er voor gekozen om ze niet mee te
laten tellen in de uitslag.

•

Bij Onweer/Bliksem wordt de wedstrijd gestaakt en wordt er door de witvis
commissie beslist of deze als reguliere wedstrijd wordt geteld.

•

Men is verplicht om afval mee te nemen naar huis.

•

Het wegen gebeurt altijd in het bijzijn van een bestuurslid/commissielid witvis.

•

Van het wedstrijd rooster wordt niet afgeweken tenzij door bestuur of witvis
commissie anders wordt beslist.

•

Een beslissing van het bestuur of commissieleden is bindend.

•

Wedstrijdkaarten worden na het eindsignaal door de deelnemers ondertekend.

•

Bij het niet naleven van het reglement volgt diskwalificatie.

Het bestuur en de commissieleden “Witvis” wensen U een goede vangst en een
sportieve wedstrijd.
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