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Arcen

Przepisy rybackie `t Grenswater Arcen
1. Zabrania się łowienia przed wschodem słońca i po zachodzie słońca na łowiskach. Nocne połowy równie są
zabronine.
2. Grillowania, pole namiotowe, głośne radia, pływanie lub inne rodzaje rekreacji nie są akceptowane.
3. Dzieci są pod opieką rodziców lub ich towarzyszy.
4. Wszystkie odpady, takie jak plastik, papier, puszki i wszelkiego rodzaju jedzenie, przynęty, itp należy po sobie
posprzątać.
5. Wędkowanie dozwolone jest z maksimum dwiema wędkami.
6. W "małym akwenie wodnym" w środku posesji można łowić za pomocą wędki bat. Zakazane są tutaj wszyskie
inne wędki, można użyć dziennie maksymalnie ½ kg zanęty
7. Na dzień z łowiska można zabrać: szczupaka większego niż 60 cm (od 1 czerwca do końca lutego) i okonie.
8. Wszystkie złowione ryby muszą być traktowane z ostrożnością i natychmiast muszą wrócić ponownie do wody!
9. Każdy wędkarz musi mieć podbieraka i matę do przenoszenia i odczepiania oraz nakazuje się jej używać .
Różnego rodzaju torby do przechowywania ryb nie są akceptowane.
10. Dezynfekcja ran jest obowiązkowe (np Kit Korda Carp opieki).
11. Stałe systemy ołowiowe,, Lead Systems,, nie są dozwolone, ale korzystanie z "Safetyrigs". Upewnij się, że
główny zestaw może przesuwać się na każdym węźle (na przykład, w przypadku korzystania z linii karpia-kreda
("Shock Leader")
12. Od 1.01.2020 używanie żyłek Dyneema oraz wszystkich rodzajów plecionek jest zabronione.
Używane łódek do wywozu zanęty jest również zabronione.
13. Należy mieć przygotowaną wodę, aby utrzymać wilgotność ryby na macie do odczepiania i po każdym użyciu
mata powinna być wypłukana.
14. Wedkowac mozna nie wiecej niz 6 metrów na lewo i na prawo oraz łowimy do środka wody,oraz nęcimy tak
samo od zaznaczonego miejsca wedkowania.
15. Na dzień nie może przekraczać 2, 5 kg zanęty. Posiadanie wszystkich rodzajów orzechów i / lub
niegotowanych ziaren jest zabronione (dozwolone jest używanie gotowych zanęt).
16. Wędkarz karpiowy, którzy z jakiegokolwiek powodu, opuszcza miejsce połowu ,nie powinien zostawiać sprzętu
niestrzeżonego który pozostaje w wodzie!
17. Znaczenie, zabieranie lub okaleczanie ryb jest surowo zabronione. Osoby naruszające będzie m.in. ścigane.
18. Karta ,,VISpas,, ,, de Brasem,, Arcen i dzienne lub tygodniowe zezwolenia musi posiadać wędkarz w celu
wylegitymowania się kontrolerowi oraz w danym momencie kontrolującej policji.
19. Inspektor ma prawo do kontroli ekwipunek i żywność ,, zanęt,,.
20. Dla wszystkich tych, którzy nie przestrzegają tych warunkach, przyjmuje się, że idą na ryby bez pozwolenia.
21. Z wszystkich przypadków / incydentów, dla których nie zostały przewidziane w tym przepisach , decyduje
zarząd klubu wędkarskiego HSV "De Brasem" Arcen.
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