Wedstrijd Reglement
‘SKP Wedstrijd’
1. U dient zich van te voren aan te melden om mee te kunnen doen. Dit kan door een mail te
sturen naar karpercommissie@hotmail.nl voor de genoemde wedstrijddatum.
2. Tijdens de wedstrijd dient u natuurlijk in het bezit te zijn van de geldige VISpas en aanverwante
papieren zoals de lijst van viswateren.
a. Vist u s’nachts dan dient u in bezit te zijn van een nachtvispas en alleen te vissen in de
aangewezen zones zoals beschreven in de lijst van viswateren en de gemeente.
3. Er word gevist op aantal gevangen spiegelkarpers welke uitgezet zijn van de volgende projecten:
a. SKP Sierwater Lelystad
b. SKP Hoge en Lage Vaart – Oostelijk Flevoland
c. SKP Top Competitie Karper
d. Andere projecten tellen alleen mee met de Internationale Spiegelkarper
terugmeldweekend
4. Bij een gelijke stand is dan houden we rekening met het totale gewicht wat er gevangen is door
de individu, daarna de totale lengte van de gevangen karpers en indien er dan nog een gelijke
stand is zal de degene met de karper welke het verst van de uitzetplek is gevangen winnen.
5. Elke spiegelkarper welke gevangen word welke van een Spiegelkarperproject is telt mee als 1
punt mits :
a. Foto van linkerzijde (kop in rechterhand) is ontvangen door ons voor het gestelde
tijdstip en datum
b. Lengte & gewicht dient vermeld te worden
c. Locatie dient vermeldt te worden. Deze gegevens zullen wij niet publiceren maar zijn
belangrijk voor onze statistieken met betrekking to migratie gedrag.
6. Voordat de wedstrijd begint zal een ieder een mail ontvangen waarin het kenmerk bekend word
gemaakt welke kenmerk zichtbaar moet zijn op de foto welke opgestuurd dient te worden.
7. De foto met het kenmerk kunt u sturen door:
a. Een mail te sturen naar karpercommissie@hotmail.nl
b. Uw foto’s uploaden via http://www.wetransfer.com
Maak eventueel extra foto’s van staartwortel en schubbenpatronen om het terugzoeken te
bevorderen. Maak eventueel foto’s op een onthaakmat buiten de foto met jezelf om
herkenpunten waar je handen zitten niet te verbergen
8. Er is geen vast parcours waar gevist gaat worden. Keuze is vrij.
9. Van te voren mogen er voerplekken aangelegd worden maar hou dit binnen het redelijke.
10. Een ieder welke meedoet aan de karper wedstrijd dient alles te doen om de veiligheid van de vis
te kunnen waarborgen. Dit houdt in dat u een grote onthaakmat en een ruim schepnet bij zich
dient te hebben en deze ook te hanteren. Bewaarzakken zijn uit den boze.
11. Bij onduidelijkheid, onenigheid, etc. bepaalt de wedstrijdorganisatie.
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12. Bij niet naleven van bovenstaande regels of regelgeving betreffende openbare orde zullen wij u
helaas diskwalificeren. Dit om geen negatief signaal af te geven.
Buiten deze voor zich sprekend regels dienen we ons alle ook aan de bestaande wet en regelgeving
te houden. Houdt er rekening mee dat we buiten het feit dat we een wedstrijd organiseren we
tevens een aan een ieder laten zien dat we serieus met onze sport/hobby bezig zijn. Het spreekt dus
vanzelf dat we onze voertuigen plaatsen op de aangewezen plaatsen. Verder geen open vuur en
openbaar alcohol gebruik. Ook ruimen we netjes alles weer op zodat we alles weer schoon en netjes
achter laten.
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