H.S.V. Aardenburg
Wedstrijdreglement Algemene / Koppelwedstrijden.
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lid van HSVA en 15 jaar zijn of ouder, er wordt gevist in sectoren en voor punten per sector
winnaar 1 punt 2e 2 punten 3e 3 punten enz. Voor de koppelwedstrijden zie de info over deze
wedstrijden.
Per wedstrijd wordt een deel van de inleg vervist. De inleg is € 8 per deelnemer, € 6 gaat naar de
prijzen pot van de dag zelf en € 2 gaat naar het eind klassement iedereen die 5 wedstrijden heeft
gevist heeft prijs.
De prijzen zijn 1 : 2. Bij een ongelijk aantal deelnemers wordt dit naar beneden afgerond. v.b. 21 =
10 prijzen = 5 per sector.
Alle gewonnen deelnemersprijzen dienen binnen 1 jaar na de wedstrijd persoonlijk te worden
afgehaald.
Voor de prijzen van het clubkampioenschap geldt dat dit binnen een jaar na de vergadering voor de
wedstrijdvissers moet gebeuren.
Voor het vissen per sector geldt dat per sector een uitslag wordt opgemaakt, vervolgens worden
steeds de gelijk geëindigde per sector met elkaar vergeleken voor het opmaken van de einduitslag.
Deze einduitslag is bindend voor het uitkeren van de prijzen, de nr.1 in een sector bepaald dus niet
hoe de verdere einduitslag zal zijn.
Voor het eind klassement van de vereniging worden 8 wedstrijden vervist waarvan de beste 5 mee
tellen voor het eind klassement.
Inschrijven voor de algemene wedstrijden van 9:00 uur tot 9:15 .
Stipt vissen van 11.00 tot 16.00, prijsuitreiking z.s.m na de wedstrijd.
De hengel keuze is voor alle wedstrijden vrij. Het gereedhouden van reservehengels is toegestaan
zonder aas en uit het water. Bij gebruik van een visplateau moeten de achterste poten op het droge
staan. Een leefnet dient minimaal 3 meter lang en van kunststof te zijn.
Aas & Voer, met uitzondering van gekleurde maden, stukjes vis en kunstaas is alles toegestaan dus
ook kunstaas in tube vorm en in potjes van b.v. Berkley . Voer en voeren met pieren, heel of
geknipt, en amorce in het voer zijn niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd voer is niet toegestaan.
Tijdens het vissen mag er zich maar één lijn/tuig in of boven het water bevinden ,al dan niet voor
zien van een haak. Voeren op de plaats van de discipline waar men op dat moment niet mee vist
mag dus alleen met o.a. de hand/voerpijp/cuppen.
Voeren / vissen, 15 minuten voor begin van de wedstrijd word een signaal gegeven waarna men
mag beginnen met voeren. Het begin / eind signaal wordt ook aangegeven, 5 minuten na het begin
signaal mag er niet meer zwaar gevoerd worden. Een in het eindsignaal aangeslagen vis mag
afgevangen worden tot Max. 15 min na dit signaal. Bij bepaalde weersomstandigheden zoals
onweer e.d. kan de wedstrijdcommissie besluiten de wedstrijd voor onbepaalde tijd te staken of de
wedstrijd aflasten.
Er wordt gevist op gewicht, Snoek en paling tellen niet mee.
Voor beide geld dat ze na vangst gelijk dienen te worden terug in het water. Bij een gelijk gewicht,
telt het laagste plaats nr. Dode vis wordt niet gewogen. De weegzak wordt meegewogen met de vis.
De weging start altijd op het laagste plaats nummer.
Men dient steeds haaks op de eigen oever te vissen tenzij het niet anders kan en de andere
deelnemers niet gehinderd worden, het afwijken van de regel dient wel voor aanvang van de
wedstrijd gemeld te worden aan de wedstrijdcommissie. Bij het verlaten van de visplaats tijdens de
wedstrijd, wandelen e.d., dient de hengel uit het water te zijn.
Iedere deelnemer aan de wedstrijden van HSVA dient het reglement te kennen en verklaart akkoord
te gaan met het voor die wedstrijden geldende reglement. Bij overtreding van het reglement kan
uitsluiting volgen.Bij omstandigheden waarin het reglement niet voorziet beslist de
wedstrijdcommissie. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen diefstal e.d. voor, tijdens
en na de wedstrijd. Klachten en opmerkingen dienen binnen 1 uur na de wedstrijd gemeld te worden
bij de wedstrijdcommissie.
Iedere wedstrijd worden er per sector 2 willekeurige nr’s getrokken, welke door de wedstrijd
commissie gecontroleerd kunnen worden voor, tijdens of na de wedstrijd op het gebruikte aas en
voer. Iedere deelnemer dient hieraan steeds zijn volledige medewerking te verlenen.
Punten waarin het wedstrijd reglement niet voorziet staan niet open voor discussie maar ter
beslissing van de wedstrijdcommissie.
Bij voorinschrijving op koppelwedstrijden dient men afmeldingen minimaal 24 uur op voorhand
persoonlijk door te geven aan de wedstrijdorganisatie.
Indien men dit heeft verzuimd kan men geen aanspraak maken op restitutie van het inschrijf geld.

