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U treft hieronder het reglement aan dat gehanteerd wordt voor de karperwedstrijden, die do

1
De deelnemers dienen één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te
2
De visplaatsen worden door loting aangewezen. Er wordt per koppel geloot.
3
Het begin en einde van wedstrijden worden door een van de organisatie aan
4
Voor het beginsignaal mag er NIET gevoerd worden.
5
Er wordt op totaal gewicht gevist. Bij een gelijk gewicht telt het aantal vissen
De gevangen vis wordt direct na de vangst gewogen / gemeten evt. gefotografeerd en weer vrijgelaten.
6
De visser dient bij het wegen aanwezig te zijn. Degene die weegt is iemand
7
Men dient in het bezit te zijn van de vereiste wettelijke- en verenigingsvergu
8
“HSV Eendracht” of “de organisatie van de karperwedstrijd” kan niet aanspra
9
Er mag met 2 hengels per persoon worden gevist. En men hoort op de eigen
10
Het is verboden zich in of op het water te bevinden. (voerboten zijn niet toeg
11
Het is verplicht in te gooien vanaf het plaatsnummer (in ieder geval niet buite
12
Onthakingsmat is verplicht. Zorg ervoor dat de karper geen schade op kan
13
Tijdens het eindsignaal van de wedstrijd dient de vis aangeslagen te zijn om
14
Prijs uitreiking, na de wedstrijd als iedereen zijn visstek opgeruimd heeft, en
15
Ovals, bivy’s dienen groen, camou van kleur te zijn met een max. diameter
16
Grote schijnwerpers en zoeklicht niet toegestaan.
17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommi
18
Alcoholische drank met mate gedoogd. KEN JE GRENS…………
19
Bij overtreding van een van de bovenstaande regels volgt directe uitsluiting
20
Houd het gezellig. Gezelligheid is het belangrijkste van deze wedstrijd. Gun
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