Wedstrijdreglement visvijver Meerlingbroick 2019
1. De opgave vóór de 1e wedstrijd in de serie bepaalt voor de serie het aantal deelnemers en het
aantal lotnummers. Deze lotnummers worden bij iedere wedstrijd ingezet. Bij afwezigheid van
de opgegeven deelnemer zal bij de loting door de wedstrijdcommissie voor deze persoon een
lotnummer worden getrokken, zodat hij/zij mits de wedstrijd nog geen aanvang heeft
genomen mee kan vissen. Afmelding voor een wedstrijd dient te geschieden bij de leden van
de wedstrijdcommissie. Elke deelnemer wordt geacht 5 minuten voor aanvang van de
vastgestelde tijd van loting aanwezig te zijn.
2. Iedere deelnemer dient op het gelote nummer plaats te nemen.
3. Begin van de wedstrijd is na het eerste signaal.
4. Einde van de wedstrijd is bij het tweede signaal. De hengel dient terstond te worden
ingehaald. De eventuele aangeslagen vis mag worden geland en telt mee voor de wedstrijd.
5. Er dient te worden gevist met 1 gewone hengel, voorzien van 1 dobber (dobber of drijver
naar keuze) voorzien van 1 enkele haak. De dobber of drijver dient het lood te kunnen
dragen. Tijdens de wedstrijd mag nog één reservehengel voor gebruik gereed liggen.
6. De lengte van de hengel mag maximaal 6.25 meter bedragen. De lengte van de hengel met
snoer samen mag maximaal 11 meter bedragen.
7. Het voer wordt door de vereniging verstrekt (ten hoogste 250 gram voer). Het is uitdrukkelijk
verboden ander voer te gebruiken en/of reukstoffen aan het voer toe te voegen. De
vergoeding voor het voer wordt voor aanvang van elk nieuw seizoen bepaald.
8. Het is verboden te vissen en te voeren met gekleurde maden, verre de vase, hennep of graan
met uitzondering van mais.
9. Het bewaren van de gevangen vis dient te geschieden in een fijnmazig leefnet.
10. Iedere deelnemer dient de gevangen vis zodanig te behandelen, dat geen beschadigingen aan
de vis ontstaan. Tevens dient iedere deelnemer in het bezit te zijn van een ronde, bij voorkeur
kunststoffen onthaker.
11. Het is verplicht de gevangen vis ter weging aan te bieden. Bij het niet voldoen aan deze regel
volgt onherroepelijk diskwalificatie voor de gehele serie.
12. Er wordt in een puntensysteem gevist op gewicht en aantal. 1 Punt voor het hoogste
gevangen gewicht en 1 punt voor het grootste aantal. De deelnemer met het minste aantal
punten na afloop van alle wedstrijden (na aftrek van de vastgestelde afvalwedstrijden) wordt
als winnaar beschouwd, alsdan de nummer 2 etc.
13. Het wedstrijdparcours wordt door de wedstrijdcommissie voor de wedstrijd vastgesteld. Bij de
wedstrijden zal altijd 1 lid van de wedstrijdcommissie aanwezig zijn, al dan niet meevissend,
of een vervangend bestuurslid.
14. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij van de gevangen vis een
hengelvangstregistratie bij houdt op het door de wedstrijdcommissie verstrekte formulier.
15. Blaaspijp en/of gooipijp zijn toegestaan. Alle overige hulpmiddelen zoals voerveer, voerkorf
etc zijn bij het voeren verboden.
16. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om de lengte van hengel en snoer te
controleren.
17. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen afval achterlaat.
18. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op naam gestelde en van een verenigingsnaam
voorziene geldige vispas, uitgegeven door Sportvisserij Nederland.
19. Deelnemers dienen eveneens in het bezit te zijn van de voor dat jaar geldende Landelijke Lijst
van Viswateren en verplichten zich de daarin opgenomen bepalingen in acht te nemen. In alle
gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
20. Iedere deelnemer die in strijd handelt met bovengenoemde punten kan door de
wedstrijdcommissie van verdere deelname worden uitgesloten
21. Alle voorgaande reglementen betreffende genoemde wedstrijd komen hiermee te vervallen.

