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REGLEMENT CLUBWEDSTRIJDEN “DE GOUDEN KARPER
WAREGEM”

1.INSCHRIJVEN EN DEELNEEMRECHT
Er worden maximum 50 deelnemers toegelaten senioren, 50 voor de
wedstrijden van de veteranen. 20 voor het feeder vissen. Leden die een
vorig jaar deelnamen, krijgen dus voorrang op nieuwe leden indien men
zich inschrijft op de inschrijvingsdag welke gehouden wordt op de
voorlaatste zaterdag van januari.
Indien er voor het kampioenschap niet meer dan 50 deelnemers
ingeschreven zijn op de inschrijvingsdag. Zal max. aangevuld worden
tot 50 deelnemers.
De nieuwe aanvragen voor deelname worden op een lijst geplaatst.
Indien er niet meer dan 50 deelnemers zijn,50 voor de veteranen, kan
in principe iedere kandidaat deelnemen aan de wedstrijden. De lijsten
voor inschrijving worden afgesloten van zodra de deelnemers limiet
bereikt is. Indien op de inschrijvingsdag de limiet overschreden wordt
gaan we als volgt te werk :
a.eerst wordt beslist wie van de afwezigen van vorig jaar mag
deelnemen.
b.zijn er onder de kandidaten leden die vroeger niet deelnamen
en nu wensen deel te nemen, dan wordt er gekeken naar de leden
die het langst lid zijn.
c.leden die vroeger lid waren en nu terug aansluiten en wensen
deel te nemen zullen voorrang krijgen op totaal nieuwe leden.
d.de partner-dochter of zoon van clubleden of vroegere clubleden
krijgen eveneens voorrang op totaal nieuwe leden.
Het bestuur beslist welke leden die op de wachtlijst staan kunnen
Deelnemen aan de reeksen, dit zal normaal door loting gebeuren.
Het bestuur behoudt zich het recht personen te weigeren tot deelname.

2.VERWITTIGEN VAN NIET DEELNAME
Indien U een reeks niet kunt deelnemen dient U het verantwoordelijk
Bestuurlid te verwittigen. 0489/360404
U kunt verwittigen van niet deelname tot 2uur 15minuten voor de
Wedstrijd. Met andere woorden, indien de wedstrijd op 07.30 uur begint
Kunt U verwittigen tot 05.45 uur.
Bij niet verwittigen van niet deelname wordt men uitgesloten in het
lopend seizoen en zal men automatisch ook niet kunnen deelnemen aan
de wedstrijden voor volgend jaar indien er een wachtlijst is.
Verwittigd men niet van niet-deelname bij de laatste wedstrijd waarvan
Men is ingeschreven zal de uitsluiting voor een volgend jaar gelden.
3.INLEG.
Clubreeksen : € 35.00 + € 25.00 BORG
€25.00 BORG wordt terug betaald mits deelname aan 7 van 9 reeksen.
55+ : €25.00 + €15.00 borg
€15.00 borg wordt terug betaald mits deelname aan 7 van 9 reeksen.
Feeder : €25.00 + €15.00 borg
€15.00 borg wordt terug betaald mits deelname aan 7 van 9 reeksen.
Verwittigen van niet-deelname is niet gelijk aan deelname.

Belangrijk !!!
Iedere deelnemer komt in aanmerking voor het eindklassement ook
al vist men minder dan 7 reeksen. Vanaf de 3de reeks dat men
afwezig is zal €5.00 van het prijzen geld in mindering gebracht
worden per afwezige reeks.
Vb: u vist 5 van de negen wedstrijden. U heeft recht op een
prijs In het eindklassement op €50.00 prijzengeld, dan geld
volgende regel : 2 reeksen Van de 9 mag u missen voor de 2
overige aanwezige reeksen wordt 2x€5.00 in mindering gebracht,
wordt nog uitbetaald aan u € 40.00
4.TREKKING
De trekking gebeurt in de kantine 1.30 uur voor de aanvang van de
wedstrijd.
De nummers dienen te worden afgehaald, liefst minimum 1 uur voor
De wedstrijd. Indien men later is zullen de nummers dienen afgehaald
Worden bij de persoon die, die dag verantwoordelijk is voor de
Kantine.
De deelnemers die hun nummer niet afhalen zullen als afwezig worden
Beschouwd.

5.HENGELLENGTE en MANIER VAN VISSEN
MAX. 10 meter en max. 4 meter draad lengte.
METHOD FEEDER EN VOERKORF AAN VASTE HENGEL IS VERBODEN.
6.VOEDERBEPERKING.
Seniors 2.2 pints doos levend of dood dierlijk aas.
Veteranen 1.1 pints doos amorse vers de vase en/of pieren, en 1.1
Pints doos wormen en/of kasters.
In de doos moeten ook de alle maden en kasters kunnen ook deze die
U voorziet om mee te vissen (om aan de haak te hangen). De
doos moet aangeboden met het deksel erop.
10 liter voer, mergel of dergelijke, in gebruiksklare toestand (nat),
daar zijn ook inbegrepen alle pellets, zowel haakpellets als
voederpellets als ook alle granen.
Iedere deelnemer wordt gecontroleerd dit vanaf 30 minuten voor aanvang
van de wedstrijd. Men moet aanwezig zijn bij de controle, indien niet
Aanwezig wordt men geklasseerd als afwezig op de reeks.
3 deelnemers zullen grondig gecontroleerd worden, deze worden
aangeduid door loting.
Na de controle is het verboden nog naar de wagen te gaan.

Een emmer wordt U gratis aangeboden, deze zal door iedere
deelnemer gebruikt worden om het voeder aan te bieden bij de
controle.
Deze emmer zal iedere clubwedstrijd moeten gebruikt
Worden, indien het voeder niet aangeboden wordt in
Deze emmer wordt men die reeks gedeclasseerd.
Met dit systeem willen we vermijden dat er discussie is
over de gebruikte hoeveelheden voor.

Leden die vorig jaar deelnamen krijgen geen nieuwe emmer, indien
ze deze niet meer hebben, kunnen ze een nieuwe verkrijgen tegen
de prijs van € 5.00
7.WEGING.

Iedere deelnemer dient aanwezig te zijn bij het wegen van zijn vis,
Tenzij hij verwittigd of helpt bij het wegen.
De weegzak zal niet meegewogen worden.
8. De samen stelling van de sectoren, indien er in sectoren gevist
wordt, wordt op voorhand samen gesteld aan de hand van de afwezigen
die verwittigen van niet deelname. Iedere deelnemer zal een schema
met de samenstelling ontvangen.

9.KLASSEMENT
a. Bij hengelen in lijn, zal de eerste van de wedstrijd 80 punten
Krijgen, 2de 79 enz.
Heeft men gelijk gewicht dan krijgt men evenveel punten. De
hengelaars die geen vis vangen zullen het gemiddelde krijgen
van de nog te verdelen punten. Vb. 5 van de 75 zonder vis ;
resten volgende punten : 5+4+3+2+1=15 GEDEELD DOOR 5 = 3
PUNTEN
b. Bij hengelen in sectoren, zal het klassement van de reeks
gemaakt worden zoals het hoort gemaakt worden, de eersten
van iedere sector worden onder elkaar geklasseerd, de 2de,3de 4de
enz….Voor het eindklassement KRIJGEN DE EERSTEN VAN ELKE SECTOR
DEZELFDE PUNTEN ZO VERDER MET DE 2DE 3DE ENZ...

Het bestuur vraagt niet meer dan 20kg vis in één leefnet te
plaatsen. Met andere woorden, bij goede vangst gebruik
2 leefnetten, dit om de vis beter te beschermen.
20kg 100 gram zal gelijkgesteld worden met 20 kg. Dus 20kg
Is het maximum dat kan gewogen worden per leefnet.
Vissen verplaatsen van leefnet na of tijdens de wedstrijd
Is verboden.
10. Alle clubwedstrijden gaan door in de kleine vijver.
Wijzigingen zullen vooraf medegedeeld worden minstens
Één week voor de aanvang van de wedstrijd of kampioenschap

Wij vragen ook uitdrukkelijk de uw wagen te parkeren op de
Voorziene parkings. NIET ACHTER DE TRIBUNE.
Wij hopen dat U begrip heeft voor deze regeling.
HET BESTUUR.

NUMMERS AF TE HALEN
VOEDER IN ZWARTE CLUB EMMER AANBIEDEN
Indien deze punten niet gerespecteerd worden, wordt
De door U gevangen vis niet gewogen.

Ps. Clubleden die wensen deel te menen aan de wedstrijden
Van de veteranen krijgen voorrang op nieuwe leden.

