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1 Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.

2 Iedere vereniging die deel neemt met twee korpsen is verplicht duidelijk te vermelden welke deel-

nemer in korps een dan wel in korps twee deelneemt.

3 Mutaties voor aanvang van de wedstrijd melden aan de wedstrijdcommissie.

4 Hengellengte max 11 meter

5 Gevist mag worden met een hengel, zonder opwindmechanisme, voor zien van een enkelvoudige

haak en met of zonder voerkorf, er mag een tweede hengel opgetuigd gereed staan

6 Het gebruik van een landingsnet is toegestaan, echter zonder hulp van derden, bij invaliditeit is 

hulp van derden wel toegestaan mits voor de wedstrijd is gemeld bij de wedstrijd commissie

7 Het is toegestaan de voorste poten van de visvlonder in het water te zetten, men mag het

water niet vertroebelen cq verontrienigen.[m.u.lokvvoer]

8 Als de deelnemer op de aan hem toegewezen plaats is aangekomen mag hij of zij zijn hengel(s)

optuigen en peilen.

9 Deelnemers mogen niet verder dan 1 mtr links dan wel rechts van hun steknummer uitwijken

10 Voeren met mate na het eerste signaal is toegestaan, het eerste signaal is tevens begin

van de wedstrijd

11 Aas is vrij naar keuze, m u v, verse vase.

12 Het gebruik en/of het in bezit hebben van gekleurde maden en kleurstoffen in lokvoer zijn verboden.

13 Voor het begin van de wedstrijd mag een deelnemer niet in het bezit zijn van vis

14 Iedere deelnemer, moet in het bezit zijn van een niet metalen leefnet, het leefnet moet in het

water blijven tot de controleur komt wegen, de vis moet in levende staat zijn.

15 Alle gevangen vis telt mee, behalve paling, aal, snoek, snoekbaars, barbeel

16 Na de weging moet ieder deelnemer zijn deelnemerskaart voor akkoord tekenen.

17 Na afloop moet alle vuil en andere niet in de natuur behorende rotzooi mee naar huis worden

genomen dus(laat geen rotzooi voor een ander achter)

18 Invaliden zullen door de wedstrijdleiding een goed bereikbare plaats worden aangeboden, indien

dit is aangegeven bij de wedstrijdcommissie

19 De gewonnen prijzen moeten door de prijswinnaars persoonlijk worden afgehaald,

heeft een deelnemer zich voor de wedstrijd afgemeld bij de wedstrijdcommissie mag iemand anders zijn of

haar prijs afhalen, is een winnaar niet aanwezig of zich niet heeft afgemeld 

vervalt de prijs aan de direct na hem geeindigde deelnemer.

20 Hij of zij die niet voldoet aan voorgaande wedstrijdbepalingen wordt gediskwalificeerd

21 Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant van het net verzwaard aan het uiteinde 

in het water liggen (lengte ten minste 4 mtr)

22 Het is ten strengste verboden het net d.m.v. stenen in het leefnet te verzwaren. Dit op straffe van diskwalificatie.

23 Bij wedstrijden die langer dan 6 uur duren is men verplicht elke 6 uur de gevangen vis te wegen en terug te zetten.

24 Op al deze voorwaarden zal door controleurs en boa's gecontroleerd worden. Bij overtredingen hiervan kan

de persoon in kwestie worden geschorst voor 1 jaar.

25 Het is ten strengste verboden om zich met voertuigen in de weilanden te begeven (tenzij anders afgesproken)

26 Het is een niet toegestaan meer dan 20 kg vis in 1 leefnet te bewaren.[ gebruik eventueel meerdere leefnetten]

27 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding in hoogste instantie

28 Het bestuur van rayon 2 cq het bestuur van de organiserende vereniging zijn op geen enkele wijze

verantwoordelijk voor eventuele schade op welke wijze dan ook
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