Wedstrijdreglement Hengelsport vereniging" Geduld Overwint " Philippine
1

Deelname aan hengelwedstrijden van HSV Geduld Overwint Philippine is alleen mogelijk voor leden.
Inschrijvingen en loting vinden plaats aan het water van 2 tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.
Er wordt gevist in 2 vakken. Wedstrijdvissers vissen om en om in een vak..

2

De vis-stek wordt aangeduid door een nummer, vanaf dit nummer tot de helft van het volgend nummer aan beide zijden
dient gevist te worden. Er wordt gevist met twee vrije hengels elk voorzien van één tuig en één haak.

3

Aas en voer naar eigen keuze, vissen met vers de vase is toegestaan. Niet toegestaan zijn: gekleurde maden en kunstaas (
spinners, twisters en visjes in welke vorm dan ook ).

4

Het gereed hebben van topsets en/of reservehengels is toegestaan, niet voorzien van aas en uit het water. De reserve hengel
mag niet richting het water worden gestockeerd.

5

De uitslag wordt bepaald door het gevangen gewicht, bij gelijk gewicht primeert het laagste plaatsnummer. Alle gevangen
vis telt mee uitgezonderd: paling, verminkte en dode vis.

6

Er mag 15 min voor aanvang van de wedstrijd zwaar worden gevoerd ( geluidsignaal) tot start wedstrijd ( geluidsignaal) na
dit signaal mag er alleen licht worden bijgevoerd mits met mate (voerballen gevormd met 1 hand).

7

Begin en einde van de wedstrijd worden aangegeven door een geluidsignaal. Een aangeslagen vis mag bij het eindsignaal
worden afgevangen. Na het eindsignaal moeten alle twee de hengels zo snel mogelijk uit het water worden gehaald daarna
pas opruimen.

8

De wedstrijdleiding kan ten allen tijde beslissen de wedstrijd tijdelijk of geheel te schorsen (weersomstandigheden,
medische reden enz.). Bij minimale 50 % wedstrijdverloop wordt de wedstrijd niet opnieuw georganiseerd. Bij een inhaal
wedstrijd wordt er opnieuw geloot.

9

Voor de competitie zijn tien wedstrijden gepland de zes beste resultaten tellen mee voor de eind uitslag. Voor in de
einduitslag van de competitie te worden opgenomen zijn minimaal vijf uitslagen nodig en dienen deze minimaal 50% van
de wedstrijd te worden gevist. Indien de wedstrijdvisser de wedstrijd vroegtijdig verlaat dient hij zich af te melden bij de
wedstrijdleiding, bij niet afmelden wordt de wedstrijdvisser geschrapt uit de uitslag. Voor elke inschrijving en 50%
deelname ontvangt de wedstrijdvisser 100 punten.

10 Het leefnet moet voldoen aan de volgende minimale eisen: een lengte van 2 meter en een ringdoorsnede 40 cm hebben. Er
mag niet meer dan vijftien kilo vis per leefnet worden bewaard. Bij leefnetten vanaf 2,5 meter is het toegestaan om max 20
kilo in 1 leefnet voor weging aan te bieden. Alle gevangen vis tijdens de wedstrijd dient na weging met zorg te worden
teruggezet. Indien er meer als de toegestane gewicht in het leefnet aanwezig is wordt het gewicht boven het toegestane
gewicht niet meegerekend. Er mogen meerdere leefnetten gebruikt worden.

11 Wij verwachten van de wedstrijddeelnemers dat zij het wedstrijdparkoers schoon achterlaten, dat zij de oevers niet
beschadigen en dat de wedstrijden op een sportieve en vriendschappelijke manier verloopt.

12 De wedstrijdvisser dient aanwezig te zijn op de prijsuitreiking, kan de wedstrijdvisser persoonlijk niet aanwezig zijn wordt
er een prijs geloot. De Prijzen dienen uiterlijk veertien dagen na de prijsuitreiking worden afgehaald op het secretariaat. De
wedstrijdvisser kan niemand machtigen om een prijs te kiezen.

13 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
14 De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen
Schades, vermissingen, voor tijdens of na de wedstrijden.

15 Elke deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. Het regelement dat gepubliceerd is op de website van
HSV Geduld Overwint is leidend.

Het bestuur wenst U een prettige wedstrijd en een goede vangst
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