Reglement Witviswedstrijden
1. De loting is 1.15 uur voor de wedstrijd. Degene die niet aanwezig is tijdens de loting, wordt
de beurt overgeslagen, aan het eind van de loting zal de wedstrijdcommissie het nummer
loten voor degene die nog niet aanwezig zijn. Minimaal 2 mensen van de wedstrijdcommissie moeten aanwezig zijn.
2. Komt men zonder afmelding niet vissen en men is ingeschreven voor de wedstrijd,
is men toch inschrijfgeld verschuldigd.
3. Indien er gevist wordt met een vaste hengel, mag de vaste hengel maximaal 10 meter zijn en
inclusief de lijn maximaal 15 meter.
4. Indien er gevist wordt met hengel met molen is de afstand vrij. Wel recht voor je uitgooien
en rekening houden met buurman.
5. Gevlochten lijn is niet toegestaan.
6. Er wordt gevist met enkelvoudige haak.
7. Er wordt bij voldoende deelname gevist in sectoren.
8. Aas en voer zijn vrij met uitzondering van datgene wat bij de wet is geregeld. Het gebruik
van verse de vase, gekleurd maden of voer met toegevoegde schadelijke stoffen is verboden.
Maden, casters en wormen maximaal 1 liter. Dit is de hoeveelheid voor 4 uurs wedstrijd. De
hoeveelheid loopt evenredig op naar gelang er langer gevist wordt.
9. Het maximale gewicht van het voer bedraagt 1500 gram gebruiksklaar. Dit is het
gebruiksklaar gewicht voor een 4 uurs wedstrijd. Het gebruiksklaar gewicht loopt evenredig
op naar gelang er langer gevist wordt. (Let op: Dit gewicht is inclusief voer, gebruiksklare
pellets, maïs of deeg). Tevens behoud de wedstrijdleiding zich het recht voor om incidenteel
te controleren op aas en voer.
10. Hulp van derden is verboden, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
11. Beginsignaal is voeren en vissen. Bij het eindsignaal moet de hengel direct worden
ingehaald, gehaakte vis binnen het eindsignaal mag nog binnengehaald worden.
12. Onthaakmat is verplicht.
13. Gevangen vis moet met de grootste zorg worden behandeld en dient voorzichtig te worden
teruggezet.
14. De leefnetten en schepnet dienen eerst ontsmet te worden, voordat ze in het water worden
gelegd.
15. Grote en kleine vissen dienen in aparte leefnetten bewaard te worden.
16. De vis moet bewaard worden in een leefnet van minimaal 2,5 meter lang, wat in het water
blijft tot de weegploeg is gearriveerd. Minimaal 2 leefnetten verplicht. Maximaal gewicht
per leefnet is 22 kg. Bij een gewicht onder de 22 kg wordt de exacte weging als gewicht
genomen. Bij een gewicht tussen 22 kg en 25 kg wordt een gewicht genomen van 22 kg. Bij
een gewicht boven 25 kilo wordt het gehele leefnet afgekeurd.
17. Grotere karpers 5 kg of meer direct ter weging aanbieden, na weging direct weer in het
water terugzetten.
18. Een steur die wordt gevangen telt voor 2,5 kg. Geef na het binnenhalen een sein aan de
wedstrijdleiding, en zet de steur onmiddellijk weer terug in het water.
19. Vissen die niet meetellen zijn : paling, snoek, snoekbaars en meerval.
20. Bij het op aantal vissen geldt het volgende( meer dan 5 stuks dode vissen, dan worden de
dode vissen niet meegeteld)
21. De telling en de weging van wedstrijdleiding is bindend. De visser tekent voor de telling
en/of de weging.
22. Voor de vijvercompetitie en de zomeravondcompetitie tellen de 3 beste uitslagen van de 4
wedstrijden.
23. Klachten terstond indienen bij de wedstrijd commissie, klachten achteraf worden niet in
behandeling genomen. Tevens zullen uitspraken van de commissie bindend zijn.
24. Op punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

