I Geen afval achterlaten, de stekken worden gecontroleerd. Mocht er afval op je stek gevonden
worden, volgt directe diskwalificatie.
II Je bent verplicht om in het bezit te zijn van een geldige vergunning. Deze wordt bij de loting
gecontroleerd, zorg ervoor dat je deze dan ook bij je hebt en direct kan laten zien.
III Behandel de vissen(ook bijvangsten!) met respect. Zorg voor een onthaakmat en een goed
schepnet.
IV De wedstrijd duurt zolang vooraf is aangegeven. Je wordt geacht de hele wedstrijd uit te vissen.
Tijdens de wedstrijd blijf je aanwezig op de aangewezen stek.
V Er kan in bijzondere omstandigheden door de leiding worden besloten om de wedstrijd af te
lassen, of eerder te stoppen.
VI Zodra je het inschrijfgeld hebt betaald, staat je inschrijving vast. Mocht je ineens niet kunnen,
dien je voor een vervanger te zorgen. Inschrijfgeld wordt niet teruggegeven.
VII Deelnemers die aan deze wedstrijd mee willen doen, moeten ten minste 16 jaar zijn. Jonger mag
ook, mits diegene onder begeleiding vist van iemand die 16+ is.
VIII Verder gelden alle (logische) regels uit je vispas.
IX SGO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadigingen en/of ongelukken tijdens
de wedstrijd.

Indien er voorvallen plaatsvinden voor, óf tijdens de wedstrijd, dient de leiding altijd ingelicht te
worden. Op overtreding kan er door de leiding worden beslist desbetreffende persoon te
diskwalificeren. In alle gevallen waar het reglement niet in voorziet, beslist de leiding.

Aanvulling voor Vliegers wedstrijd
•
•
•
•
•
•
•

Wedstrijdloting is om 17:00. Vanaf 18:00 mogen de hengels in.
Wedstrijd duurt tot zaterdag 12:00 , om 13:00 is de prijsuitreiking.
Koppel met meeste aantal karpers wint de wedstrijd
Weeg de vissen wel, ivm mogelijk zelfde aantal karpers
Er is prijs voor 1e, 2e, en 3e plaats.
Maximaal 2 hengels per persoon
Gebruik van (voer) bootje is niet toegestaan

