Reglement 26 uurs Karper Weekendsingle/koppel te visvijver Geulle
1. Deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vijver- jaarvergunning HSV Geulle,
2. Minimale leeftijd is 16 jaar,
3. Maximaal 12 singles/koppels met 2 hengels. Bij meer dan 12 aanmeldingen volgt
deelname loting direct na de inschrijving. Bij 12 of meer inschrijvingen doen geen KC leden
mee aan de wedstrijd.
4. Iedere deelnemer is verplicht een grote onthakingsmat (minimaal 50 cm x 100 cm), groot
schepnet en ontsmettingsmiddel binnen handbereik te hebben,
5. Geen gevlochten hoofdlijnen, geen bewaarzakken, geen voerboten , geen gekleurde
maden,
6. Het is verplicht om je eigen plek schoon te houden en schoon op te leveren,
7. Vislijnen goed opruimen, niet zomaar weggooien. Dit voorkomt leed voor mens en dier,
8. Gevangen karpers direct melden bij de weger(s). Onder toeziend oog van de deelnemer
noteert de weger het gewicht op het wedstrijdformulier,
9. De vis controleren op wondjes, eventueel behandelen met ontsmettingsmiddel (bv Klinik)
en zo snel mogelijk, maar professioneel terug zetten in het water,
10. Bij opzettelijk schade toe brengen (of een poging hiertoe) van andere vissoorten (zoals
brasems), volgt onmiddellijke diskwalificatie. Tevens loopt de dader kans op een
vergunningschorsing,
11. Maximaal aantal kg voer is vastgesteld op 7 kg (vrij van keuze). Ook de inhoud van
tassen, etc. kan gecontroleerd worden gedurende de wedstrijd, door de KC en/of bestuur,
12. Loting van de plaatsnummers vind 1,5 uur voor aanvang activiteit plaats,
13. Voor aanvang activiteit mogen er geen activiteiten in het water plaatsvinden,
14. Start wedstrijd bij 1e signaal en einde bij 2e signaal,
15. Gebruik van toplood is veplicht,
16. we vissen in sectoren. Deel dit onderling zo goed mogelijk in met je mede vissers. Komt
er onderling geen compromis. Dan vissen we in deze sector recht vooruit.
17. De rodpod of buzzerbars staan op het plaatsnummer. Dus hengels bevinden zich op
maximaal 50 cm van plaatsnummer,
18. we blijven ten alle tijden bij de hengels ten uitzondering van: keet bezoek voor toilet en
eten. Buurten gebeurt maximaal in je eigen sector van je stek met uitzondering van stekken
1,2 en 11,12. Er word dus niet rondgelopen op de vijver.
19. Drijvend vissen is niet toegestaan,
20. We nemen deel aan een visactiviteit dus probeer zo weinig mogelijk geluid te
produceren voor collega vissers,
21. Alle karpersoorten (schub-, spiegel-, rijen- ,koi en graskarpers) tellen mee in de telling,
22. Overmatig geluid produceren (roepen, fluiten, etc.) is hinderen van collega-vissers en kan
daardoor niet worden getolereerd. Evenals rennen langs de vijver en overmatig drank- en
/of drugsgebruik. Alcohol onder 18 jaar is verboden. KC leden van dienst zullen bepalen of
deze persoon nog in staat is om te kunnen vissen,
23. Optonics zijn bedoeld om geluid te produceren als er een vis gehaakt wordt. Dus bij alle
andere activiteiten zoals swinger goed zetten is de optonic geminimaliseerd,
24. Inschrijfgeld wordt niet geretourneerd. Behalve als het koppel/single word uitgeloot,

25. Volg ten allen tijde de instructies van de controleurs, bestuur of KarperCommissie-leden
op. Bij overtreding van deze of bovenstaande regels volgt diskwalificatie met kans op
vergunningschorsing,
26. Voor zover geen melding gemaakt is van zaken die van toepassing zijn wordt verwezen
naar de vergunningvoorwaarden HSV Geulle,
27. De organisatie en HSV Geulle zijn niet aansprakelijk voor schade, vermissing, ongevallen,
etc.
28. In alle andere gevallen beslist de Karpercommissie/bestuur.
29. Bezoek tussen het tijdstip van 22.00 uur en 7.00 uur is NIET toegestaan. Onder bezoek
wordt verstaan zij die niet in geschreven staan als deelnemer van de wedstrijd. Dus het
brengen van eten, slaapzakken, etc. door ouders, vriend(in), etc. is toegestaan tot aan de
parkeerplaats,
30. Er zullen foto’s en filmpjes gemaakt worden en die kunnen worden gebruikt op de
algemene website of andere multimedia. Bij deelname ga je dus akkoord hiermee. Ga je er
niet mee akkoord geef dit aan bij een van de KC-Leden. Dan zorgen wij ervoor dat je
onherkenbaar in beeld komt.
31. Er word niet gegooid met dergelijk spullen/voorwerpen naar foto camera’s/telefoons en
Drones.
32. In de huidige COVID-19 situatie wordt er van ons verwacht dat we 1,5meter afstand
houden, doen we dit niet kunnen BOA’s, gemeente en politieagenten de vijver met
onmiddellijke ingang sluiten. Dit willen wij natuurlijk allemaal niet. Muv hetzelfde
huishouden. Overtreding betekent helaas diskwalificatie, onmiddellijk opruimen en verlaten
van visvijver. Loting vindt plaats op de wedstrijddag, 2 personen loten de stekken/personen.
Hierin wordt niet getwist en we loten ook maar één keer en deze is gelijk bindend. Om het
zo eerlijk mogelijk te houden voor iedereen ook de laatste persoon. Vanaf 1,5 uur voor
aanvang (loting) tot 1 uur na eindsignaal (controle plaatsnummers) zijn er minimaal 2 leden
van de KarperCommissie verantwoordelijk bij twist over weging, maar ook bij constatering
van overtreding(en). Zij nemen de eindbeslissing waarover niet kan worden gediscussieerd.
Deze KC-leden kunnen wisselen per wedstrijd en zelfs gedurende de wedstrijd. Dit is echter
bekend bij aanvang van de wedstrijd. Ook kunnen dit meevissende KC-leden zijn. Inschrijving
betekend automatisch akkoord gaan met dit reglement. De KarperCommissie & bestuur
wenst jullie een goede vangst en vooral leuke wedstrijd.

Naam en handtekening visser 1 (bij koppel)

naam en handtekening visser 2

