Wedstrijdreglement voor de Veteranencompetitie 2019
(deelname vanaf 55 jaar)

1. De wedstrijd heeft een tijdsduur van 3 uur. Voeren en vissen mag vanaf het eerste signaal. Er mag door de
wedstrijdcommissie onderbroken worden als hier aanleiding toe is bijvoorbeeld bij (dreigend) onweer.
2. Hengel keuze is vrij.
3. Het is verboden om beaasde hengels onbeheerd achter te laten.
4. Het loten gebeurt aan het Lateraalkanaal, bij de fietsbrug Er wordt geloot om de visplaatsen. Iedereen dient
1 uur voor aanvang aanwezig te zijn voor het loten. De commissieleden loten als eerste, zodat iedereen
kan zien dat er niet gesjoemeld wordt. Is een deelnemer niet op tijd aanwezig dan wordt er door een van de
commissieleden voor hem geloot.
5. De onderlinge afstand bedraagt ± 15 meter. Men dient wel op de uitgezette plaats te gaan zitten, dit om
moeilijkheden te voorkomen.
6. Er mag gevist en gevoerd worden met wettelijk toegestaan aas en/of voer, echter niet met rode maden en
muggenlarven.
7. Alle gevangen vis telt mee met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling.
8. Op het eerste signaal vangt de wedstrijd aan en mag er gevoerd en gevist worden, daarna mag er alleen nog
licht bijgevoerd worden. Hieronder wordt verstaan zoveel men in één hand kan pakken. Hulp van derden is
toegestaan.
9. Iedereen dient de gevangen vis te bewaren in een niet stalen leefnet van minimaal 3.5 meter en een
diameter van 40 cm of meer (wettelijke minimumlengte) totdat de controleur/weger is langs geweest.
10. Er wordt gevist in 3 vakken, A-B en C vak. Aantal deelnemers bepaalt de grootte van elk vak.
Bel voor afzegging naar J. ter Weer 0546-821223, zodat er met de plaatsuitzetting rekening mee kan
worden gehouden zodat er niet meerdere kopplaatsen ontstaan. Afzeggen minimaal 1 dag voor de
wedstrijd.
11. De puntentelling:
De eerste plaats krijgt 15 punten, de tweede plaats 14 punten enz. Dit geldt voor de drie vakken.
Van de 16 wedstrijden tellen er 12 mee voor de einduitslag van de competitie.
De 4 slechtste wedstrijden worden in mindering gebracht.
Is er aan het einde van de competitie een gelijk aantal punten behaald, dan geeft het gewicht van de
tellende wedstrijden de doorslag op welke plaats men eindigt.
12. Deelname aan de wedstrijden van de Veteranen kan vanaf 55 jaar.
13. Waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdcommissie en dit oordeel is bindend.
14. De vereniging Vislust is in alle voorkomende gevallen niet wettelijk aansprakelijk en bij deelname wordt
men geacht dit reglement te hebben gelezen.
15. Op 25 mei a.s. wordt de AVG van kracht, de algemene verordening gegevensbescherming.

Door inschrijving voor en deelname aan de competitie/wedstrijd is de deelnemer zich ervan
bewust dat zijn gegevens worden vastgelegd in de wedstrijdadministratie en dat de uitslagen
kunnen worden gepubliceerd op de website van AHV Vislust. Van toepassing op de
gegevensbeveiliging is de privacyverklaring van AHV Vislust zoals deze te vinden is op de website
(www.vislust.nl).
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