Wedstrijdreglement

Bij viswedstrijden
Het niet naleven van onderstaand reglement heeft sanctionering en of uitsluiting tot gevolg.
1. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per man per wedstrijd, je kan je inschrijven vanaf 7uur.
2. Voor de wedstrijd verzamelen de boten op 200 m van de laagwaterlijn waarna er in groepsverband
naar de visstek gevaren wordt.
3. Het aanvang- en eindsignaal van de wedstrijd wordt door middel van een hoornsignaal
aangegeven. Zodra het eindsignaal gegeven is mag niet meer ingeworpen worden en moeten de
werphengels opgehaald worden.De aanvang begint normaal om 9u, als die met een uur verlatert word
,word het einde ook met een uur verlatert.
4. Er moet worden gevist
- binnen het gebied afgebakend door de Trapegeer en de aangebrachte rode boeien.
- binnen de denkbeeldige rechte lijn vertrekkende van de bovenvernoemde boeien tot op de rug van
de bank naar het strand toe.
- de boten dienen in elkaars gezichtsveld te liggen.
- indien de wedstrijd in de pot doorgaat wordt er gevist tussen de aangebrachte boeien en het strand.
5. Bij twijfel of slecht weer zal de voorzitter vooraf via sms of mail iedereen voldoende verwittigen over
de huidige situatie, het eventueel verplaatsen van de wedstrijd naar de zondag of het uitstellen naar
het volgende weekend.
6. Per boot mogen zes visklare hengels meegenomen worden. Geen enkele reservehengel mag
meegenomen worden. Aan elke hengel hangen drie haken. Een pudder en kunstaas zijn verboden.
7. Elke booteigenaar laat vooraf zijn boot controleren door een daarvoor aangestelde
wedstrijdcommissaris.
8. De weging gebeurt aan de bergingsloods op de rampe.
9. De deelnemers moeten hun vis laten staan bij de weging tot de vangst van iedere deelnemer
gewogen werd.
10. De prijsuitreiking gaat door na de weging aan de bergingsloods of in het clublokaal.

11. Makrelen en Horsmakrelen tellen op de wedstrijden voor het clubkampioenschap niet mee.
12. Slechts drie van de vier wedstrijden tellen mee voor het kampioenschap. Bij de leden die aan vier
wedstrijden deelgenomen hebben, zal de wedstrijd met het minste aantal punten geschrapt worden.
13. Het bestuur rekent op de eerlijkheid en sportiviteit van alle deelnemers.
14. De vis moet een minimumlengte hebben zoals wettelijk voorzien.

Pietermannen tellen niet
mee en mogen zeker niet tussen de andere vis aangeboden worden !! Denk aan de
veiligheid van de wegers, een stek van zo’n vis kan erge gevolgen hebben.
15. Er mag geen ondermaatse vis aangeboden worden op de weging. Per ondermaatse vis
aangeboden op de weging worden er 10 punten (op de duizend) afgetrokken. De vis moet zo goed als
mogelijk voorgesorteerd worden per vissoort. Bij discussie beslissen de wegers.
16. De wedstrijdcommissarissen zijn bevoegd voor de controles voor en tijdens de wedstrijd ,
overtredingen worden aan het bestuur medegedeeld. De beslissingen van het bestuur moeten
gerespecteerd worden, zij worden in eer en geweten uitgesproken.
17. Elke maatse vis is 10 punten waard en elke 100 gram vis is ook 10 punten waard. Om elke
wedstrijd evenwaardig te maken worden de punten van de eerste uit de wedstrijd herleid tot 1000
punten, de punten van de andere deelnemers worden herleid in verhouding met de eerste.
Vb : De winnaar met een totaal van 5000 punten, wint de wedstrijd met 1000 punten. Iemand heeft
een totaal van 4000 punten en krijgt hiervoor dus in verhouding met de eerste 800 punten.

Ongeveer de plaats waar moet gevist worden aan de trapegeer!

Ongeveer de plaats waar moet gevist worden in het
potje!

De minimum aanvoerlengte van vis worden Europees bepaald. Nationaal werden bijkomende
strengere tijdelijke beperkingen opgenomen (De maatregelen zijn geldig tot 31/12/2013 en
kunnen verlengd worden).
Vissoort

Minimum aanvoerlengte

bot

25 cm

griet

30 cm

kabeljauw 35 cm
makreel

30 cm

poon

20 cm

schar

23 cm

schol

27 cm

tarbot

30 cm

tong

24 cm

tongschar 25 cm
wijting

27 cm

zeebaars

36 cm

Dat de besten mogen winnen!
Het bestuur

