BEKER VAN VLAANDEREN 2009.
Federatie

Hengelwater

Datum

VVHPOV

Watersportbaan, Gent

5 april

VVK

Bocholt – Herentals, Mol

7 juni

W.VL

Kortrijk-Bossuyt, Zwevegem/Stacegem

5 juli

A.L.V.

Kanaal van Willebroek

2 augustus

VLVCK

Brussel – Charleroi, Ruisbroek

11 oktober

Alle wedstrijden vangen aan om 11°°. De wedstrijden duren 2*2u30 met behoud van ondermaatse vis. Opgelet: Wedstrijd van VVK, aanvang om 13 uur vanwege Verkiezingen
De wedstrijden gaan steeds door in sectoren van maximum 15 hengelaars. De sectoren met de
laagste plaatsnummers hebben bij oneven aantal deelnemers per sector steeds het grootste aantal
deelnemers. De sectoren worden genummerd met letters. (A, B, C, enz.)
Extra : maximum 1 doos van 2.2 pints voor waterlarven en 1 doos van 2.2 pints met het aas en
levende of dode toevoegsels voor het voeder of een bereiding van iets anders. Deze hoeveelheid
mag vergroten met het deel van de doos voor waterlarven dat niet gebruikt wordt. Max. 10 liter
voeder
Alle wedstrijden worden gevist onder het statuut van match - wedstrijden. Het gebruik van de
katapult is toegelaten. Iedere deelnemer moet de vergunningen A en M bezitten.
Het volledige reglement is opvraagbaar bij uw verbondsafgevaardigde of via de website van het
CCCV. www.hengelen.be
Alle andere reglementen van het BCFC blijven van toepassing.
Barema per wedstrijd 2009.
5 prijzen per sector

Algemeen eerste:

1ste
:
:
2de
:
3de
4de
:
de
5
:
50 euro extra.

50
35
25
20
20

Eindbarema Beker van Vlaanderen 2009
: 500 euro
2de prijs
: 400 euro
1ste prijs
de
de
4 prijs
: 250 euro
5 prijs
: 200 euro
7de prijs
tot 10de prijs
: 150 euro
de
ste
11 prijs
tot 20 prijs
: 125 euro
21ste prijs
tot 30ste prijs
: 100 euro
ste
ste
31 prijs
tot 40 prijs
: 75 euro.
(totaal: 5400 €)

euro
euro
euro
euro
euro

3de prijs
6de prijs

: 300 euro
: 150 euro

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. 15 hengelaars, 7 zonder vis = 8 pt + 7/2 = 3,5 wordt 4 + 8 = 12 punten voor de hengelaars zonder vis.
Vb. 15 hengelaars zonder vis = 15/2 = 7,5 wordt 8 punten voor iedere hengelaar.
Het eindklassement wordt gemaakt met de 5 beste uitslagen van een visser. 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 vijf beste wedstrijden.

Afwezigheid bij een wedstrijd dient voor donderdagavond om 21 uur gemeld
via email van deelnemer aan of via email van het secretariaat van de eigen federatie aan: andre.bocken@telenet.be
Afwezigheden zonder verwittiging dienen binnen de zeven dagen gestaafd te
worden door een bewijs verzonden aan het secretariaat. Anders volgt automatisch de uitsluiting voor de resterende wedstrijden van deze competitie. (zal
strikt gevolgd worden)
Telefonische afmeldingen zijn niet bindend en op eigen risico.
Niet afmelden bij de laatste wedstrijd betekent uitsluiting voor de volgende
editie van de Beker van Vlaanderen.

Sancties en jury.
Algemeen verantwoordelijke:
Uitslagen en klassement:

Pinoy Erik, Schaubeke 48, 9220 Hamme.
052.47.30.70
Bocken André, Leutsestraat 12, 3690 Zutendaal
089.62.23.01 andre.bocken@telenet.be

Website CCCV: www.hengelen.be
Alle betwistingen worden behandeld door een jury volgens de omschrijvingen van het BCFC
reglement.
Alle betwistingen worden behandeld volgens de modaliteiten van het reglement van het
BCFC ( CCPC - CCCV). Het reglement van de FIPS wordt als tweede infobron gezien indien het reglement van het BCFC niet kan helpen. De jury handelt slechts autonoom wanneer beide infobronnen geen uitsluitsel geven.
Voor het CCCV
Bocken André

