Sectie Vissen 2018
Inwendig reglement: wedstrijden en individueel
__________________________

1. De wedstrijden vinden plaats op de “ARGENTIN”
2. Om deel te mogen nemen aan deze wedstrijden, en individueel moet men in het bezit zijn van
een geldige lidkaart “NUCLEA 2018 – sectie VISSEN”.
3. Inschrijven kan men op voorhand bij één van de bestuursleden of ten laatste 45 min. voor
aanvang van elke wedstrijd in de schuilhut aan de “ARGENTIN”.
4. Toekenning van de visplaatsen gebeurt door middel van loting.
5. Tijdens de WEDSTRIJDEN mag er enkel gevist worden met één vaste hengel. (met rek.)
6. Het is ten strengste VERBODEN:
- te vissen op de “ARGENTIN” van 16 MAART tot 8 OKTOBER op
donderdagnamiddag en zaterdagnamiddag vanaf 12u (behalve klein vijvertje)
- vast voeder te gebruiken (KLEIN OF GROTERE BOiLIES NIET toegelaten)
- vers de vase, tubifex , granen, gekleurde maden te gebruiken .
- pieren te voederen ,schadelijke producten te gebruiken.
- het voeder aan te brengen anders dan de hand, de mik, en de buis (max26mm)
- te voederen tegen de oever ( min1m), andere vissers opzettelijk te hinderen
7. Hulp door derden bij het scheppen van vis, is toegestaan bij deelnemers jonger dan 12 jaar.
8. Het gebruik van vast voeder is verboden. Er mag nog enkel 300 gr korrel – 150 gr maïs –
witte maden en/of casters worden gebruikt om te voederen tijdens een visbeurt.
9. Er mag enkel de viskorrel worden gebruikt aangeboden door de sectie “Vissen” tijdens
wedstrijden. De korrel mag niet worden geweekt.
10. Elke geschepte vis moet onthaakt worden in een voldoende grote emmer met water en in
het leefnet gezet worden met de KOP NAAR BENEDEN.( Niet naleving = diskwalificatie)
11. Het wegwerpen van afval (visdraad, potjes, flesdopjes, enz.) worden bestraft met uitsluiting.
12. Na elke wedstrijd wordt de gevangen vis gewogen:
hoogste gewicht = 1 punt; tweede hoogste = 2 punten enz. (geen vis is hoogste
aanwezige +1 van de reeksen)
13. De visser moet bij het wegen zelf zijn net(ten) uit het water halen, uitgezonderd de helpers.
Na de weging dient de visser zich onmiddellijk naar de schuilhut te begeven.
14.Leefnetten moeten +- 2m lang zijn, met metalen ringen, zodat het net voldoende open blijft.
Verzwaring (stabilisatie) is verplicht.
15. Leefnetten zijn niet toegelaten bij individuele visbeurten.
16. Er mag maximum 15 kg vis bewaard worden per leefnet. Overgewicht wordt
afgetrokken. Meer dan 18 kg = 0. Indien de vis te klein is om te wegen wordt dit als 20
gram aanzien. Bij meer dan 20 gram weegschaal gebruiken met andere schaalverdeling.
17. Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap 2018, moet men minimum aan 7
wedstrijden deelgenomen hebben.
Na de 12de wedstrijd worden de 7 beste resultaten samengeteld om het eindklassement 2018
op te maken.
( Grijze kleur kalender )
18. Er worden 2 reeksen van 12 wedstrijden op donderdag georganiseerd waarvan de 7 beste resultaten
Per reeks tellen voor klassement
( Blauwe kleur kalender )
19 Er worden 4 wedstrijden op zaterdag georganiseerd waarvan de 3 beste voor eindklassement
( Roze kleur kalender )
20. Bij eventuele gelijke standen, telt het hoogste gewicht van de getelde wedstrijden.
21. Er worden 5 PR-wedstrijden gevist: 3 donderdagen en 2 zaterdagen ( Gele kleur kalender )
22. Het bestuur kan steeds een vis verbod opleggen aan de leden !!! ( vb. ontsmetten)
23. Onverwachte controle door het bestuur op naleving van dit reglement is steeds mogelijk.
Datum algemene vergadering 2018: laatste Donderdag november 2018 om 19u30 in de
vergaderzaal van de Sportclub. Hiervoor zal geen uitnodiging meer worden rondgestuurd.
Met vragen kan U steeds terecht bij:
Damen Jos
Geerts Jef

014-679812
014 31 13 60

0497 38 07 34
0494 84 89 70

Slegers Leon
014-850819 0497-045229
Geuens Edmond 0494 77 47 41

