Wedstrijdreglement
Visclub de Liemers
1.

Deelnemers moeten lid zijn van Visclub de Liemers.

2.

Er dient gevist te worden met één hengel, met of zonder opwindmechanisme, voorzien van één enkele
haak.

3.

Tijdens de wedstrijd mogen er meerdere hengels opgetuigd zijn, maar er mag slechts met één hengel
worden gevist.

4.

De visvlonder mag niet met de achterpoten in het water staan.

5.

Wettelijk aas is toegestaan, met uitzondering van muggenlarven en gekleurde maden.

6.

Loting vindt plaats 75 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Ook voor deelnemers die te laat komen
wordt alvast geloot.

7.

Voor moeilijk te been zijnde mensen kan geloot worden uit de nummers vooraan in het parcours. Dit
zijn het aantal moeilijk te been zijnde mensen dat deelneemt aan de competitie of wedstrijd plus 1.

8.

Bij aanvangssignaal is zwaar voeren vijf minuten toegestaan, daarna alleen licht bijvoeren. Met licht
bijvoeren wordt bedoeld een balletje voer dat men met 1 hand in 1 beweging uit een emmer voer kan
vormen.

9.

Bij het laatste signaal dient iedereen direct te stoppen met vissen, vissen die op dat moment al zijn
gehaakt mogen nog worden binnengehaald en tellen mee.

10.

Alleen levende vis wordt gewogen.

11.

Er wordt gevist op gewicht, alle maten tellen mee, met uitzondering van paling, snoek en snoekbaars.

12.

Men dient de vis te bewaren in een leefnet, het leefnet mag niet eerder uit het water worden gehaald
dan op verzoek van de weegploeg.

13.

Men dient de oever schoon achter te laten.

14.

De verenigingen nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen of materialen
welke zijn ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijd.

15. Voor de Kanaalcup geldt dat men alleen met de vaste Hengel (maximaal 13 meter) en met de dobber
(lood kunnen dragen) moet vissen. (voerkorf verboden)
16. Het gebruik van een voerkatapult geschiedt op eigen verantwoording.
17.

Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie en als laatste beslist het bestuur.

Wedstrijdregelement.
Versie van 23-11-2014. Hierbij vervallen alle vorige versies.

