
WEDSTRIJDREGLEMENT H.S.V. CENTRUM

01. Het basiswedstrijdreglement van het H.S.F. Groningen-Drenthe, waarvan de 07. Puntentelling:
voornaamste bepalingen hieronder zijn weergegeven, wordt van toepassing A. Er wordt gevist op gewicht.
verklaard in dit reglement.

A. Er mag alleen vanaf de vaste wal worden gevist, of plaatsen waar dat wettelijk 08. Uitsluiting:
toegestaan is. Van persoonlijke ontheffing of toestemming van eigenaars / A. De volgende vissoorten tellen voor de puntentelling niet mee:
gebruikers mag tijdens de wedstrijd geen gebruik worden gemaakt. o.a. Snoek, snoekbaars, karper en paling. (verder zie wet.bepalingen)

B. Het is verboden rietgewassen of beplantingen op landerijen e.d. te vernielen B. Het gebruik van elektronica om vissen op te sporen (fishfinder-visvinder)
of te beschadigen, terwijl hekken enz. gesloten dienen te worden. en beetverklikkers zijn voor en tijdens de wedstrijden niet toegestaan.

C. De onderlinge afstand van dobber tot dobber moet minimaal 10 meter
bedragen. In onderling overleg mag hiervan worden afgeweken. 09. Aantal klassen:

D. Het wedstrijdparcours wordt door de wedstrijdcommissie aangegeven. Tijdens de zomercompetities kan er worden gevist in de woensdagmiddag-
E. Alle bepalingen van de vergunninghouder op het water (meestal de bepalingen competitie, zaterdagmorgencompetitie en donderdagavondcompetitie.

zoals opgenomen in de "Grote Vergunning" worden van toepassing verklaard In de winter wordt er een wintercompetitie vervist.
in dit reglement. 1 keer per jaar word er een clubdag en een snertdag vervist.

02. Het nuttigen van alcoholische dranken is verboden tijdens de wedstrijden. 10. Leefnet / Visplek:
De gevangen vis dient onbeschadigd in een leefnet te worden bewaard tot de

03. Wedstrijdcommissie's: weegcommissie zijn werkzaamheden heeft verricht. Hierna wordt het vis ter
A. De leden van de wedstrijdcommissie's dragen zorg voor: een goed verloop van plekke terug gezet. (leefnet code lang min. 2,5 meter diameter 40 cm) Het is

de westrijden, de tijd, vertrek en een plaats waar gevist mag worden, het verboden gevangen vis over het land te verplaatsen.  
inschrijven en het wegen en het terugzetten van de gevangen vis. Men mag zich 1 maal verplaatsen. Indien er vis is gevangen mag dit niet meer.

B. Bij het niet naleven van het wedstrijd reglement, of aanwijzingen van de
commissie, is deze bevoegd om de deelnemer(ster) voor de 11. Eremetaal:
desbetreffende wedstrijd te diskwalificeren. Indien er prijzen zijn, is de volgorde:

Eerste, tweede en derde plaats en zwaarste brasem en zwaarste voorn.
04. Ter weging en meting aangeboden vis dient: Bij gewonnen prijzen, dient men dit binnen drie maanden op te halen, anders
A. In leven te zijn en alle vis dient teruggezet te worden. vervalt dit aan de vereniging.
B. Tijdens het wegen niet meelopen met de commissie

12 Geschillen:
05. Hengel: In geval van geschillen, voortvloeiend uit dit reglement, of geschillen ontstaan

Er mag slechts met 1 hengel worden gevist voorzien van één haak. door dat dit reglement hier niet in voorziet, beslist het bestuur.
De hengelkeus is vrij.

06. Inleg:
De inleg per wedstrijd wordt bepaald door de wedstrijdcommissie's.
De wedstrijdcommissie's leggen financiële verantwoording af aan het bestuur.

Gewijzigd: 23 januari 2018 Vastgesteld: 23 januari 2018


