HENGELSPORTVERENIGING
“HOOP OP GELUK”
Competitiereglement Karpervissen 2022
Artikel 1: Algemeen
Alle deelnemers aan de competitie of aan een enkele wedstrijd uit de competitiereeks worden geacht dit
reglement te kennen en na te leven.
Artikel 2: Inschrijving
a. Inschrijven in de competitie of een enkele wedstrijd ervan, is alleen mogelijk voor leden van de vereniging;
b. Inschrijven kan –onder vertoon van een bewijs van lidmaatschap- voor de competitie kan tot maximaal 2
weken voor 1e wedstrijd;
c. Afmelden voor een enkele wedstrijd kan bij de wedstrijdleiding, tot de donderdagavond voor de
betreffende wedstrijd uiterlijk 21:00 uur. Indien er niet tijdig wordt afgemeld voor een wedstrijd wordt men
voor de volgende wedstrijd gediskwalificeerd.
Artikel 3: Competitie- en wedstrijdduur
a. De wedstrijddata worden tevoren via de verenigingswebsite en het verenigingsblad kenbaar gemaakt;
b. Ad hoc wijzigingen in data en aanvangstijdstippen worden via de verenigingswebsite bekendgemaakt;
c. De competitie bestaat uit 5 wedstrijden;
d. De wedstrijdduur: van vrijdagavond 19:00 uur tot zaterdag 17:00 uur zonder ingevoegde pauze.
Artikel 4: Loting en visplaats
a. De visplaats bestaat uit een watersector die globaal begrenst wordt door een denkbeeldige lijn door het
midden van de plas en twee denkbeeldige zijlijnen links en rechts van de visplaats, ontspringend vanuit het
midden tussen twee visplaatsen naar het midden van de plas (e.e.a. ter beoordeling aan de organisatie);
b. Loting van elke visplaats is willekeurig over het gereserveerde deel van de plas, onderling uitwisselen van
stekken is niet toegestaan:
c. De visplaats (steknummer) van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer, dit nummer komt
overeen met het nummer op de deelnemerskaart;
d. Het is de deelnemer verboden meer dan 3 meter links of rechts van zijn plaatsnummer plaats te nemen;
e. De deelnemer dient te vissen in de bij zijn visplaats gehorende sector;
f. Het is verboden vlonders of stellingen te gebruiken die de waterlijn overschrijden.
g. De commissie bepaalt wie er op een invalidenstek mag loten. Hierover is geen discussie mogelijk.
Er zijn maximaal 6 invalide stekken, 2 stekken op de kop en 2 stekken aan beide lange kanten.
Artikel 5: Hengellengte, hulpmiddelen en wedstrijdverloop
a. Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels;
b. Toegestane vistechnieken zijn: vast loodsysteem, vrij loodsysteem (eventueel gecombineerd met zigrig;
deze moet minimaal 0,5 m onder het wateroppervlak blijven) en penvissen, zig rig is de gehele wedstrijd
toegestaan;
c. Het haak-aas mag niet aan het wateroppervlak gevist worden;
d. Het haak-aas mag een lager soortelijke massa hebben dan die van het water (poppers zijn dus toegestaan!);
e. Voor het toepassen van lokaas is het tegelijkertijd gebruiken van een spodhengel toegestaan;
f. Alle lokaas(onderdelen) moet bij toepassing een hogere soortelijke massa hebben dan die van het water
(m.a.w. lokaas moet zinken!);
g. Lokaas mag alleen op de visplek gebracht worden door middel van: aan de vislijn bevestigde pva-zakjes;
spodden en werpen vanaf de oever;
h. De deelnemers mogen hulp van derden aanvaarden uitgezonderd aanslaan, drillen en landen van de vis;
i. Invaliden mogen, indien hun handicap dit noodzakelijk maakt zich laten helpen bij het landen van de vis;
j. De wedstrijd start op het door de organisatie aangegeven tijdsstip;
k. Voeren is toegestaan na de start van de wedstrijd;
l. Het einde van de wedstrijd is op het door de organisatie aangegeven tijdstip. Voor dit tijdstip gehaakte vis
telt nog mee (e.e.a. ter beoordeling aan de organisatie);
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m. Indien een deelnemer de wedstrijd verlaat voor het eindsignaal is het hem op straffe van diskwalificatie en
uitsluiting van deelname aan losse wedstrijden verboden om het hem resterende lokvoer en haak-aas in het
water te deponeren.
n. Het is verboden om de hengel(s) van de mede vissers te pakken. Met uitzondering als u een van een van de
commissieleden toestemming heeft gekregen.
Artikel 6: Wegen van vangst en afsluiting van de wedstrijd
a. Deelnemers zijn verplicht de door hen gevangen karper te laten wegen, de ter weging aangeboden vis moet
in levende staat verkeren. Tevens maken de wegers een foto van de vis en moet de deelnemer een
handtekening plaatsen voor akkoord weeggewicht;
b. Het gebruik van een onthaakmat (afmetingen ter goedkeuring van de organisatie) is verplicht;
c. De vangst van een karper dient zo snel mogelijk na het onthaken bij de organisatie te worden gemeld;
d. Een zogenaamde bewaarzak mag alleen toegepast worden om de gevangen karper (dus geen andere vis) te
bewaren tussen het moment van melden bij de organisatie en het wegen van de vis;
e. Er wordt gevist op gewicht, alleen karper (uitgezonderd graskarper) telt mee tenzij de organisatie anders
aangeeft.
Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden
a. Bij onweer of extreem slechte weersomstandig heden wordt de wedstrijd afgeblazen, tot het moment dat
het verantwoord is om verder te vissen, dit wordt aangegeven door een signaal;
b. Poging tot bedrog en / of misleiding, ook indien e.e.a. achteraf mocht blijken, evenals onsportief gedrag,
kan diskwalificatie en uitsluiting van deelname aan losse wedstrijden tot gevolg hebben.
c. Bij onsportief gedrag (meerdere malen) kan dit gedrag leiden tot uitsluiting van de rest van de competitie
alsmede de prijsuitreiking. Dit zonder terug gave van inschrijfgelden.
Artikel 8 Wedstrijd -en competitie uitslagen
a. De daguitslag van elke wedstrijd vindt aansluitend plaats in het clubhuis van de vereniging of op een
tevoren aangekondigde andere plaats;
b. Deelnemers die alleen een enkele wedstrijd mee vissen kunnen alleen meedingen voor de dagprijzen;
c. Deelnemers die alleen een enkele wedstrijd mee vissen worden voor het opmaken van het
competitieklassement uit de daguitslag verwijdert;
d. De puntentelling voor het competitieklassement is per wedstrijd als volgt: het hoogste gewicht is 1e enz;
e. Deelnemers die na het ontvangen van een uitnodiging voor de prijsuitreiking van de competitie, niet laten
weten of ze wel/niet komen verliezen het recht op een prijs;
f. De prijsuitreiking vind plaats in het clubhuis tenzij anders wordt vermeld;
g. Het afhalen van de gewonnen prijzen dient door de winnaar zelf te geschieden. Niet afgehaalde prijzen
vervallen automatisch aan de organisatie.
Artikel 9 Slotverklaring
a. Men dient alle rommel aan de waterkant zelf op te ruimen;
b. Laten we de waterkant schoon houden, neem ook rommel die bij aankomst al op de visplaats ligt mee. U
kunt dit kwijt bij het clubhuis, alvast bedankt;
c. Hsv “Hoop Op Geluk” evenals de door haar bestuur aangewezen wedstrijdcommissie, kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen, enigerlei schade of letsel die de deelnemer tijdens of in
verband met enige hengelwedstrijd overkomen, dan wel schade aan eigendommen van deze door verlies of
diefstal of op andere wijze;
d. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding;
e. Arbitrage bij geschillen over de uitslag of beslissingen van de wedstrijdleiding zijn mogelijk door binnen
een week na bekendmaking van de betreffende daguitslag schriftelijk gemotiveerd een verzoek in te dienen
bij het bestuur van de vereniging.

Zet tenten zo, dat er voldoende vrije loopruimte over blijft en hulpdiensten er langs kunnen.

De organisatie wenst u veel succes en sportieve wedstrijden.
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