Wedstrijdreglement Snoek- en Snoekbaarscompetitie,
HSV- Landsmeer – Den Ilp
(jaar 2018)
‐
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Deelname aan deze wedstrijden kan alleen met een geldige sportvisakte.
Bij inschrijving dient men zijn of haar sportvisakte te kunnen tonen op verzoek.

‐
‐

Er worden totaal 6 competitiewedstrijden gevist.
Er worden per wedstrijd 3 dagprijzen vergeven, namelijk, voor de grootste snoekbaars (€ 25,‐),
grootste snoek (€ 20,‐) en voor de grootste baars (€ 15,‐).
Aan het einde van de competitie zijn er de volgende prijzen te vergeven:
Grootste snoek, snoekbaars en baars. 5 prijzen voor de vissers met de meeste centimeters snoekbaars
en 5 prijzen voor de vissers met de meeste centimeters snoek. (Bij een gelijke stand beslist het lot.)
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Het gebruik van levend aas is wettelijk verboden!!
Tijdens de wedstrijd kan/ mag de wedstrijdcontroleur uw hengels controleren op levend aas! Bij
weigering wordt u uitgesloten van de wedstrijden!
Tijdens de wedstrijd mag er per deelnemer maximaal met 2 hengels gevist worden!
Het gebruik van een leefnet is verplicht (katoen of nylon), geen stalen leefnet! Een schepnet mag niet
als leefnet gebruikt te worden.
Verminkte en/of beschadigde dan wel dode vis telt niet mee.
Alle vis wordt na de meting door de controleur(s) teruggezet.
Om humanitaire redenen en het welzijn van de vis, dient rekening gehouden te worden met het
drillen van vis vanuit grote diepte, doe dit heel rustig i.v.m. decompressie van de zwemblaas en ogen.

‐

Het aanbieden van vis ter meting, dient alleen te gebeuren als deze aan de wettelijke minimummaat
voldoet. Dat is voor snoek 45 cm, snoekbaars 42 cm en baars 22 cm. Ondermaatse vis dient gelijk
teruggezet te worden.
Vis die niet weg zwemt na meting, wordt door de controleurs meegenomen.
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Vaarsnelheid voor en tijdens de wedstrijden zijn wettelijk vastgelegd, dus maximaal 6 km per uur!
Elke boot kan voor vertrek gecontroleerd worden op aanwezigheid van vis.
De wedstrijd commissie behoudt zich het recht om bij onveilige situaties in te grijpen.
Elke deelnemende boot dient minimaal 15 meter vanaf de andere deelnemende boten te blijven.

‐

De vistijd wordt per wedstrijd meegedeeld. Het begin en einde wordt door een signaal kenbaar
gemaakt.
Aan een ieder wordt verzocht, na de wedstrijd, naar het gebouw van de zeilvereniging te komen om
de prijsuitreiking bij te wonen en eventuele mededelingen voor de volgende wedstrijd in ontvangst te
nemen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd en neemt maar enkele minuten in beslag.

‐
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Een ieder die deelneemt aan deze wedstrijden wordt geacht het reglement te kennen. Bij overtreding
van dit reglement kan diskwalificatie volgen, dit ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. In
gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding of wedstrijdcommissie.

Snertwedstrijd/ Lammetjeswedstrijd
Het bovenstaande reglement geld ook voor de snertwedstrijd en lammetjeswedstrijd, met uitzondering van de
prijsverdeling. Bij deze wedstrijd geld alleen de grootste snoek en grootste snoekbaars.

Fijne Wedstrijd!!!

