WEDSTRIJDREGLEME,T 2010 vijver "De Kemp" Schriek
Meester Van Der Borghtstraat z/n in Schriek,2230 Heist op den Berg
Het algemeen reglement van het C.C.C.V. is van toepassing op uitzondering van volgende artikels:
Art.1: M.M.M.- enkel zuiver witte maden, casters, maiis,makaronie,tarwe, hennep- de ganse wedstrijd -GEEN VISKORRELS.
- aas aan de haak vrij – klaargemaakte, kneedbare deegwaren toegelaten met een maximum doormeter van 1,50 cm.
M.V. – zwaar voederen, nadien enkel licht “BIJPRIEZEN” evenals zuiver witte maden, casters, maiis,makaronie,tarwe,hennep,korrels.
- samenstelling voeder vrij uitgezonderd tubifex,vers-de-vase en gekleurde maden.
- aas aan de haak vrij -klaargemaakte,kneedbare deegwaren toegelaten met een maximum doormeter van 1,50 cm.
K.L.V.-wedstrijden: max. 5 liter natgemaakt voeder,aas inbegrepen. Alle voeder en aas bij begin wedstrijd aanwezig op visplaats.
Art2: Aanvang:13.30uur tenzij anders vermeld.
Art.3: Duur: tweemaal 2.00 uur met een pauze van 1 uur.
Art.4: Inschrijvingen: KLV.-competitie 1,15 uur voor aanvang-andere wedstrijden 1 uur voor aanvang.(Tel.015.246083 of 0494.805803)
Art.5:Deelnemers mogen zich naar de vijver begeven 40 min. voor aanvang van de wedstrijd. Tijdens de rust dient de visplaats
onmiddellijk verlaten. 20 minuten voor aanvang van de 2e reeks mag de vijver terug betreden..Na het eindsignaal mag men
NIET verder vissen!!
Art.6: SIG,ALE,: eerste: 5 min. voor de start – 2 leefnetten inleggen!!!
tweede: start – voederen en vissen.
derde: eind zwaar voederen – nadien licht “bijpriezen” evenals maden,maiis, casters,makaronie,tarwe,hennep,korrels
vierde::nog 5 min. te vissen , voederen toegelaten.
vijfde: einde reeks.
Eerste 5 min. van tweede reeks : voederen toegelaten, nadien zelfde als eerste reeks.
Art.7: Hengellengte: max. 9,50 meter - Lijnlengte: onbeperkt – rek toegelaten. – enkelvoudige haak - voederpotje toegelaten.
Art.8: Prijzen: Inleg: 2,50 euro
1/3 aantal deelnemers prijs in KLV-competitie.
½ aantal deelnemers prijs andere wedstrijden.
Bij gelijk gewicht telt laagste plaatsnummer voor de vroegste prijs.
Art.9:Deelnemende vissers mogen niet geholpen worden uitgezonderd mindervaliden en vrouwen (opgeven bij inschrijving)
Art.10:Men dient te vissen op het getrokken nummer en zodanig dat andere vissers niet worden gehinderd.
Art.11:Gevangen vis mag niet met een handdoek vastgenomen. O,THAKE, I, EMMER VERPLICHT-WATER UITGIETE, I, GRAS.
Vis met de kop eerst, voorzichtig in leefnet plaatsen.
Art.12:Gevangen SNOEK of SNOEKBAARS moet in afzonderlijk leefnet geplaatst en onmiddellijk laten wegen.
Art13:Bij het wegen dient de visser verplicht aanwezig te zijn voor medecontrole:
Gepikkelde vis telt mee – vis aan een ander snoer gevangen telt NIET mee.
Gehaakte vis bij het eindsignaal telt mee- bij KLV-competitie moet vis uit water bij eindsignaal.
Art.14:Leefnet van zacht materiaal, lengte van min. 2,50 meter en diameter van min. 0,40 m. verplicht.
Vis gelijkmatig verdelen over de 2 netten.MAX. GEWICHT PER ,ET: 20 kg. –VIS OVERZETTE, I, EE, ,ET VERBODE,
Art.15:Verboden leefnetten uit het water te heffen tot voor de weging.
Art.16: AFVAL I, DE VUILBAKKE,- BLIK I, CE,TRALE VUILZAK. Etensresten voor menselijk gebruik terug meenemen.
Art 17:Ieder deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en strikt toe te passen. Ingeval van klacht zal het bestuur beslissen.
ALGEMEE, REGLEME,T
Art.1: De club heeft tot doel de vissers te verenigen,het ontvolken van de vijver te bestrijden en zich onderling met het vissen te vermaken.
Het is verboden schade toe te brengen aan oevers,visplaatsen,materiaalhokjes en alle eigendommen rond de vijver. Het is eveneens
verboden vuil of afval aan de vijver achter te laten.(VERWIJDER STEEDS OVERSCHOTTE, VA, ,YLO,DRAAD!!!)
Art.2: Leden worden slechts aangeworven na goedkeuring van de uitbater.
Art.3: De jaarlijkse bijdrage is dezelfde voor alle leden.
Art.4: Het is toegelaten te vissen met MAXIMUM 2 handlijnen. Elke andere manier van vissen verboden.
Karpervissers mogen een derde handlijn gebruiken.
Art.5: KARPERVISSERIJ:voederen dient strikt beperkt,gevangen vis dient geplaatst op een onthaakmat en zo snel mogelijk terug gezet.
Er mogen geen telegeleide bootjes aanwezig zijn op de visplaats.
Het is verboden voorslag te gebruiken.
Verplicht gebruik van een safety-run rig.
De karperplaats wordt beperkt tot maximum 3 naast elkaar liggende visplaatsen!!!
Art.6: Er mag het hele jaar gevist op alle niet roofvissen.Op wedstrijddagen mag er gevist worden tot 11.00 uur uitgezonderd op dagen
waarop marathonwedstrijden plaats vinden.
Art.7: Het roofvisseizoen loopt van 1 oktober tot 31 december. . De buiten deze periode GEVANGEN ROOFVIS MOET ONMIDDELLIJK
WORDEN TERUGGEZET. Buiten deze periode is het dan ook verboden te vissen met een levend aasvisje alsook met een dood aasvisje groter dan 10 cm. SPECIALE VERGUNNING VOOR ROOFVISSEN AAN TE VRAGEN!!
Art.8: Er mag geen vis meegenomen worden,behalve hiernavolgende uitzonderingen:
- UITZONDERLIJK MAG IN 2010 GEEN PALING BEVIST OF MEEGENOMEN WORDEN!

- baars (het hele jaar, onbeperkt)
-1 snoek per visbeurt – minimummaat 65 cm. van 1 okt. tot 31 dec. en met speciale vergunning.
-1 snoekbaars per visbeurt –minimummaat 50 cm. van 1 okt. tot 31 dec. en met speciale vergunning.
Art.9: Tijdens de roofvis-tijd is het toegelaten 10 aasvisjes met een maximum grootte van 20 cm. in zijn bezit te hebben. Het roofvissen mag
uitsluitend gebeuren via getakeld vissen alsook met kunstaas.
Art.10:Voor consumptie bestemde roofvis moet onmiddellijk worden gedood. Hierop zal streng worden toegezien.
Art.11:HET GEBRUIK VA, EE, LEEF,ET IS TE,STRE,GSTE VERBODE,, OOK VOOR KARPERVISSERS!! Dit betekend
dat men nooit levende vis in zijn bezit mag hebben,behalve aasvisjes tijdens de roofvisperiode.
Art.12:Elk lid is verplicht het reglement , alsook alle beslissingen van de uitbater,na te leven. Bij overtreding wordt men onmiddellijk
uitgesloten.
Art.13:Alle onvoorziene gevallen worden door de uitbater beslecht.
Art.14:Alle leden hebben het recht voorstellen te doen welke de club ten goede kunnen komen.Alle voorstellen zullen op een algemene
ledenvergadering besproken worden. De club zal zich onthouden van alle politieke of godsdienstige gedachtenwisselingen.
Art.15:Elk lid dat zich niet welvoeglijk gedraagt, dat leden beschimpt of bespot, dat beslissingen van het bestuur tegenwerkt,dat werkt tegen
de bloei van de club, zal uitgesloten worden.
Art16: De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen welke zich op de ganse eigendom, of tijdens het vissen, kunnen voordoen!!
Art.17:Overtollig voeder of materialen gebruikt bij het vissen in de vuilbakken.
BLIK I, DE CE,TRALE VUILZAK aan het chalet – ETE,SRESTE, dienen mee naar huis genomen!
,achtvissen slechts toegelaten na aanvraag!
Telefoon 015.24.60.83 of 0494.80.58.03
www.dekemp.tk
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