Wedstrijd regelement HSV

de Maasvissers Helmond

Door inschrijvingen voor en deelname aan de competitie of
wedstrijd. Is de deelnemer zich ervan bewust dat zijn gegevens of
foto’s worden vastgelegd in de wedstrijd administratie en dat er
uitslagen en foto’s kunnen worden gepubliceerd op de website
HSV de Maasvissers Helmond.
Voor loting melden bij de wedstrijd leiding voor noteren van de
namen en het aantal deelnemers. Inschrijfgeld voor deelname
koningswedstrijd is gratis. Er kan op vrijwillige basis gepould worden.
5 Euro.de inleg wordt in zijn geheel uitgekeerd volgens vaste
procedure. 1 op 3. Inschrijfgeld voor de club wedstrijd bedraagt 5
Euro. wordt in zijn geheel uit gekeerd. Vaste procedure. 1 op 3
Inschrijven ter plaatse voor de koningswedstrijd een uur van tevoren.
Voor de clubwedstijd 45 minuten. Na de loting van de visstekken
mogen nummers niet onderling geruild worden.
1. Het is vrije hengel wedstrijd, keuze (vaste hengel en werphengel)
waar men mee vist. Voorzien van een enkele HAAK. En er mag maar
een hengel boven het water bevinden tijdens de wedstrijd.
2. Er mag gevist worden met wettelijk toegestaan aas en/of voer en
imitatie er van. Verboden zijn vere de vase.
3. Er wordt gevist op aantal en gewicht.
4. Alle vis telt mee met uitzondering van paling snoek snoekbaars en
donderpadden of rivier grondels. Er wordt 100 gram in mindering
gebracht per stuk als ze ter weging worden aangeboden.
5. Eerst signaal is voeren en vissen. Bij geen gehoor van signaal
starten op de aan vangst tijd wedstrijd programma. Dit geld ook voor
Einde wedstrijd. Startwedstrijd om 8 uur en13 uur. Voor Einde
wedstrijd. 12 uur en 18 uur.
6. Bij einde wedstrijd hengel direct op de kant. vis die gehaakt is vlak
voor of tijdens het eind signaal telt nog mee.
7. Alle vissers dienen de vis te bewaren in een niet stalen leefnet.

8. Strafpunten voor het niet deelnemen aan een wedstrijd is
afhankelijk van het aantal deelnemers plus 1 punt.
9. De gevangen vis word gewogen met de daarvoor bestemde
digitale viswegers met weeg zak.
Er word gewogen met de wedstrijdleider en de des betreffende visser
of weeg assistent. Dus met twee man, Dit geld ook voor het
bepalen van het aantal vissen.
10.Het is streng verboden afval in welke vorm dan ook aan het
viswater achter te laten.
In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist de
wedstrijd commissie en wedstrijdleider.
Deel name aan de wedstrijden is voor eigen rekening en risico.
Ook het gebruik van katapult is voor eigen risico.
De organisatoren en de HSV de Maasvissers Helmond zijn nooit
aansprakelijk voor ongeval diefstal of beschadigingen van eigendoom
voor of tijdens of na de wedstrijd.
Opgesteld op 17 jan. 2019
De wedstrijd commissie
HV- JT- FK- ME- JdG voorzitter Frits van Stiphout.

