MLDC Geepvissen reglement

(zaterdag 11 juli 9:15-13:15u)

1. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5 voor leden en € 7 voor niet leden.
2. Er mag gevist worden met 1 hengel voorzien van één haak (geen dreg of driehaak).
3. Een reserve hengel is toegestaan, hieraan mag zich echter geen onderlijn bevinden.
4. Los beaasde onderlijnen zijn toegestaan.
5. Alle vers aas is vrij met uitzondering van zachte krab en witjes. Enkel vissen met dobber, slider of
bombetta toegelaten in combinatie met vers aas (geen kunstaas)
6. Er wordt gevist op hele centimeters afgerond, dus een vis van 36,4 cm telt dan gewoon voor
37cm. Minimummaat voor geep is 36 cm op deze wedstrijd.
7. Door middel van een signaal zal door Team Zeevissport het begin van de vissessie worden
aangegeven. Voor dit signaal gevangen vis mag niet ter meting worden aangeboden.
8. Waden is niet toegestaan vanwege uw eigen veiligheid op deze locatie!
9. Het is verboden om van plaats te wisselen, uw inschrijvingsnummer is uw vaste plaats met
uitzondering op jeugdleden, op basis van medische gronden of in overleg met hoofd controleur.
10. Bisnummers worden alleen bij inschrijving toegekend.
11. Na het eindsignaal moet iedereen direct de lijnen binnen halen, waarna de gevangen vis alsnog
meetelt.
12. Een emmer van een +/- 25ltr.is verplicht eventueel voorzien van een deksel met kleine opening
het water bij regelmaat verversen of koelbox.
13. Bij slecht weer en/of slechte vis- of vangstomstandigheden kan Team Zeevissport besluiten op
een andere locatie te gaan vissen dan waar de vissessie gepland is.
14. Het vervoer van en naar de visstek is geheel voor eigen risico. Zeevissport stelt zich niet
aansprakelijk voor enigerlei vermissing, schade of letsel.
15. Overtredingen kunt U melden bij de controleur en tot hooguit 1 uur na afloop bij de vissessie.
16. Beslissingen van Team Zeevissport zijn bindend.
17. Start geepwedstrijd om 9:15 en einde om 13:15 uur.
Niet op de openbare weg gooien aub!

