INFO : WEDSTRIJDEN BEKER VAN
VLAANDEREN FEEDER 2009.
Een wedstrijd duurt 5 uur van 11.00 tot 16.00 uur, met toelating ondermaatse vis.
Eerste signaal 11.00 uur, aanvang wedstrijd : vissen
Tweede signaal 5 min voor einde wedstrijd : waarschuwing
Derde signaal 16.00 uur einde wedstrijd : gehaakte vis moet uit het water zijn !
De visserij zelf volgt het reglement feeder voor het Belgisch kampioenschap feeder,
uitgezonderd het totale verbod op alle vormen van waterlarven.

VERDE VASE aan de haak VERBODEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Puntensysteem:
Iedere winnaar van een sector krijgt 1 punt. De tweede plaats geeft twee punten enz., zo
tot het aantal plaatsen in elke sector. Bij gelijkheid van gewicht of vissers zonder vis
wordt dezelfde puntentelling toegepast zoals in de Belgische kampioenschappen.
Vb. 12 hengelaars, 7 zonder vis = 5 pt + 5/2 = 2,5 wordt 3 + 5 = 8 punten voor de
hengelaars zonder vis.
Vb. 12 hengelaars zonder vis = 12/2 = 6 wordt 6 punten voor iedere hengelaar.
Het eindklassement wordt gemaakt met de alle uitslagen van de visser. Bij gewettigde
afwezigheid ( voor niet gewettigde afwezigheid zie elders in de tekst) krijgt de visser 12
punten toegekend.
Bij gelijkheid van punten telt in eerste instantie het aantal behaalde eerste plaatsen,
tweede plaatsen enz., bij algemene gelijkheid van de behaalde plaatsen telt het behaalde
gewicht over de vier beste wedstrijden.
Er zijn geen dagwinnaars
92 deelnemers : 6 sectors van 13 en 1 sector van 14 man
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Het aantal sectoren blijft vast ondanks eventueel minder deelnemers. De uitbetaalde
prijzen per sector zijn vast ondanks eventueel minder deelnemers.
De prijsuitdeling gebeurt 2 uur na het einde van de wedstrijd in het lokaal van
inschrijving.

Bij afwezigheid verwittigt de deelnemer voor donderdagavond Patrick Vanhoo, Rode
Kruisstraat 12, 8890 Moorslede tel. 0477/686441 of 051/771077
patrick.vanhoo@telenet.be/
Iedere andere afwezigheid moet gestaafd worden met een bewijs van dokter of andere
verantwoordelijke. Één niet gemelde afwezigheid betekent de schrapping van de
deelnemerslijst met verlies van rechten op klassering en terugbetaling van inleg.

Afhaling nummers ( 08.15 tot 09.00 uur ) van de volgende
wedstrijden :
04/07/2009 wedstrijd Ingelmunster
Café PITSTOP hoogstraat 16 8780 Oostrozebeke .
---------------------------------------------------------------------03/10/2009 wedstrijd Gent – Terneuzen
Café t VOSKEN burggravenlaan 4 9940 Evergem .
---------------------------------------------------------------------07/11/2009 wedstrijd Willebroek
Café SILVERMOEN hoogstraat 50 Tisselt
----------------------------------------------------------------------

Dank aan onze sponsors, alle clubs en medewerkers
voor :

Beker van Vlaanderen FEEDER 2009
WEES SPORTIEF EN RUIM ALLES OP NA DE
WEDSTRIJD !!!!!!!!!!!!!!
Patrick Vanhoo

