Reglement Feederteam Gent.

**Personen die willen deelnemen aan feederwedstrijden MOETEN een federatie vergunning
hebben!!! Voor de verzekering die daaraan verbonden is.
**Er wordt enkel met een feederhengel gevist. De beetregistratie moet op de top van de hengel
gebeuren. De toegelaten toppen zijn: quivertip, swingtip, springtip en contratip.
**Alle aas en lokaas moeten via deze hengel te water worden gebracht. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de zogenaamde voerkorven, voorzien van een onbepaald loodgewicht. De method
feeder is verboden. Er mag wel met een werplood of met een lege korf gevist worden.
**Waterlarven in welke vorm ook worden niet gebruikt, niet in het voer en ook niet op de haak.
**Het is verboden gekleurde maden te gebruiken. Men mag wel het haakaas dippen in een
gekleurde flavour. Imitatie aas is toegelaten.
**Verder is er geen beperking van het gebruik van aas en voer. Het haakaas moet wel rechtstreeks
op de haak geprikt worden.
**Iedere deelnemer moet op zijn plaats vissen die door het lot bepaald is. Bij eventuele obstakels
mag er een meter links en rechts uitgeweken worden.
**Van de 5 wedstrijden op de watersportbaan.
Mag je 1 wedstrijd laten vallen om nog in aanmerking te komen op de prijzen tafel op het einde van
het jaar.
**Van de 5 wedstrijden op het kanaal Gent-Terneuzen.
Mag je 1 wedstrijd laten vallen om nog in aanmerking te komen op de prijzen tafel op het einde van
het jaar.
** Niet aanwezig op de wedstrijd is 50 punten.
** Niet aanwezig op de wedstrijd wel betaald is aantal vissers plus 1 punt.
**Op de koppelwedstrijd moet je alle 2 de wedstrijden mee vissen om recht te hebben op het
eindklassement.
**Zeer belangrijk er mag slechts een feederhengel in het water liggen de 2de feederhengel moet UIT
het water zijn, dus niet naast u in het water om langst de oever. . . . . .
** Ook het schepnet moet voor het signaal uit het water zijn en blijven.
**Als u de reserve feederhengel wilt veranderen van afstand is het verboden om deze in te gooien
terwijl u met de andere feederhengel aan het vissen bent.
TIJDENS DE WEDSTRIJDEN:

**Signalen:
1ste - begin van de wedstrijd.
2de - nog vijf minuten te vissen.
3de - einde van de wedstrijd.

** Bij verlaten van uw visplaats feederhengel uitdraaien, ook bij plaspauze.
**Enkel maatvis.
**De vis die niet voldoet aan de wettelijke bepalingen of de vis die na het eindsignaal uit het water
is, moet onmiddellijk terug in het water.
**Een ondermaatse vis terweging aanbieden zonder te melden aan de wegers en of de buren, 10
plaatsen terug in de uitslag.
**Iedere klacht aan het water dient meegedeeld te worden aan de wegers, die de klacht noteren op
de wedstrijdfiche. De beoordeling van de klacht gebeurt door de aanwezige bestuursleden.
**In alle betwiste gevallen moet de vangst gewogen worden.
**Iedere deelnemer moet zijn wedstrijdfiche ondertekenen anders verliest hij het recht op eventuele
klachten.
**Bij het uitoefenen van ons hobby hinderen we geen andere sporters en we houden de openbare
weg vrij.
**Het bestuur beslist de dag zelf op welke strook er zal gevist worden.
**Indien nodig en mogelijk vragen we aan de vissers die op een hoek zitten om mee te helpen
wegen.
**Verdere volgen we de reglementen van het CCCV.
**IEDERE DEELNEMER AAN DE FEEDERWEDSTRIJDEN INGERICHT DOOR HET FEEDERTEAM GENT IS ER
ZICH VAN BEWUST DAT HIJ BIJ ONGEVALLEN NOOIT HET BESTUUR KAN AANSPRAKELIJK STELLEN
VOOR OPGELOPEN SCHADE. VOOR ZOWEL STOFFELIJKE OF LICHAAMLIJKE SCHADE KAN OOK DE
FAMILIE VAN HET SLACHTOFFER HET BESTUUR NIET VERANTWOORDELIJK STELLEN.
EEN DEELNEMER VIST MEE OP EIGEN RISICO!!!!!
**Indien je niet kan leven met onze reglementen stellen we voor jou graag de deur open….
**WE REKENEN OP UW SPORTIVITEIT!!!!!

Het bestuur

