Wedstrijd reglement ‘open trio hengel keuze vrij‘’
Deelname aan deze wedstrijden is alleen mogelijk als u in bezit bent van een vispas of
vijververgunning ,
Indien men de wedstrijd voortijdig verlaat mag de gevangen vis niet meer teruggezet worden.
Het leefnet blijft in het water tot einde viswedstrijd.
prijzen schema 1 op 3
De loting voor de wedstrijd vindt plaats in de ”Nuuj Keet” om 5:30 uur.
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Gevist wordt van 07.30 uur tot 20:30 uur.
Signaal 1: 07:25 uur zwaar voeren, vishaak mag niet beaasd in het water zijn.
Signaal 2: 07:30 uur aanvang wedstrijd einde zwaar voeren.
Signaal 3: 08:30 uur wisselen
Signaal 4: 09:30 uur wisselen
Signaal 5: 10:30 uur wisselen
Signaal 6: 11:30 uur wisselen
Signaal 7: 12:30 uur wisselen
Signaal 8: 13:30 uur pauze en wegen
Signaal 9: 14:25 zwaar voeren, vishaak mag niet beaasd in het water zijn.
Signaal 10: 14:30 uur aanvang wedstrijd einde zwaar voeren.
Signaal 11: 15:30 uur wisselen
Signaal 12: 16:30 uur wisselen
Signaal 13: 17:30 uur wisselen
Signaal 14: 18:30 uur wisselen
Signaal 15: 19:30 uur wisselen
Signaal 16: 20:30 uur einde wedstrijd, gehaakte vis mag nog geland worden

Bij de feeder is de afstand 30 meter
Er wordt gevist in vakken. Afhankelijk aan het aantal inschrijvingen
Er wordt alleen gevist op gewicht, alle vis telt ook giebel en kroeskarper.
• Karper, snoek , paling en snoekbaars tellen niet mee
Gevangen vis dient te worden bewaard in 2 deugdelijke leef/bewaarnetten van ten minste 2.50
meter lang en een doorsnede van minstens 40 cm.
De brasem moet gescheiden in een net bewaard worden met een max. van 25 kg per net.
De overige vissoorten moeten in een 2e net bewaard worden, ook hier met een max. van 25 kg per
net.
bij overschrijding wordt het te veel aan gewicht niet meegeteld.

er zijn geen voerbeperkingen. Alle soorten lok-voeders zijn toegestaan m.u.v. rode maden, vers de
vase, tubifex of nabootsingen
hiervan.
Het gebruik van aardappelen en voeders die schadelijke stoffen bevatten is verboden.
Verder zijn de wettelijke vergunning regels van toepassing. Het niet naleven hiervan kan tot
diskwalificatie leiden.
Waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie met het bestuur van HSV Geulle.
Deelnemers dienen zich binnen 1 meter links/rechts van het plaats nummer te bevinden.

De deelnemer is verplicht gebruik te maken van een onthaakmat bij het onthaken van de vis op de
grond.
er mag geen gebruik gemaakt worden van een aparte cup hengel. De vishengel is ook cup hengel. De
af te steken top set voor het cuppen, mag aan de kant in het water blijven liggen tot men klaar is met
cuppen. Katapult is toegestaan op eigen risico.
Aas, voer en de inhoud van viskorven/tassen e.d. kan worden GECONTROLEERD.
Een visvlonder/plateau is toegestaan mits de voorkant de waterlijn niet overschrijdt.
Bij het verlaten van de vis plek dient deze schoon achtergelaten te worden. Overtollig aas/voer dient
mee terug genomen te worden. Of in het water gegooid te worden. NIET in de AFVAL bakken.
reclamaties dienen direct en ter plaatse bij de wedstrijd commissie te worden gemeld.
Het bestuur en de wedstrijdcommissie zijn ontheven van elke aansprakelijkheid, deelname is geheel
op eigen risico.
Het bestuur en de witviscommissie wenst u een visrijke en sportieve wedstrijd toe.

