Hengelsport Rijssen
Entestraat 39a
7461 CG Rijssen
Telefoon
0548-522182
06-29046727

Wedstrijdregelement
Voor een goed verloop van de viswedstrijden hanteren wij het
volgende reglement.

Openingstijden
Zomer

-

Ma: 13.00 - 18.00 uur
Di t/m Vr: 8.30 - 18.00 uur
Za: 8.30 - 16.30 uur
Do: -21.00
Vr -20.00 uur

Winter
Ma t/m Vr: 13.00 - 18.00
uur
Do: - 21.00 uur
Za: 9.30 - 16.30 uur

-

-

-

-

Hulp door ouders of andere personen tijdens de wedstrijd is
niet toegestaan. Voor de jongere deelnemers is hulp
toegestaan bij het opbouwen van de visstek.
Er mag worden gevist en gevoerd na het startsignaal en tot
het eindsignaal. Vis die voor het eindsignaal wordt gehaakt
en die na het eindsignaal nog niet gevangen is moet rustig
worden geland en telt wel mee voor het eindresultaat. Ga
daarom niet haasten omdat dit alleen maar nadelig is voor de
vis en het geeft daarbij een grotere kans op het verspelen van
de vis.
De hengelkeuze wordt van te voren duidelijk aangegeven op
de website en in de winkel. Er mag met een hengel worden
gevist.
De visplek wordt netjes en schoon achtergelaten en er wordt
niets vernield. Behandel de vis netjes en beschadig deze niet!
Op de aangewezen visplek kan geen aanspraak worden
gemaakt en ook wordt er onderling niet gewisseld van visplek
Mochten er vragen zijn tijdens de wedstrijd of mochten er
andere zaken zij die duidelijkheid nodig hebben, dan kunnen
deze gemeld worden bij de wedstrijdleiding en zij zullen dit
dan afhandelen.
Bij het zich niet houden aan de regels wordt de betreffende
deelnemer direct gediskwalificeerd en uitgesloten van
eventuele volgende wedstrijden*.
Verder gelden de algemene regels rond het vissen. Mochten
er onduidelijkheden zijn dan kan dit aan de wedstrijdleiding
worden gevraagd.

* betreffende de wedstrijden die gelden voor het zelfde eindresultaat, het
inschrijfgeld kan niet worden terugverkregen
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