Feeder reglement Beker van Vlaanderen 2013
1 Hengel en techniek:
Er wordt enkel met een feederhengel gevist. Een feederhengel is
beringd, van onbepaalde lengte en met een werkend
windmechanisme. De hengel moet tevens geschikt zijn om
beetregistratie toe te laten d.m.v. het verbuigen van de top van de
hengel. De beetregistratie moet op de top van de hengel gebeuren.
Eventuele drijflichamen op de lijn voor beetregistratie zijn verboden.
De toegelaten topeinden zijn: quivertip, swingtip, springtip,
contratip.
Alle aas en lokaas moeten via deze hengel te water worden
gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
voerkorven, voorzien van een onbepaald loodgewicht. Aas en lokaas
aanbrengen middels andere manieren (katapult, werpstok, manueel,
enz.)is niet toegelaten.
Er mag met een werplood of een lege voerkorf gevist worden.
Method feeder en method systeem is verboden.
2 Aas en lokaas:
Waterlarven zijn verboden, ook op de haak . Verder is er geen beperking, noch
wat betreft hoeveelheid noch als soort. Pellets zijn toegelaten in het voer en
enkel op de haak, niet met elastiek of hair.
3 Deelname en prijzen:
Een openbare feederwedstrijd vereist een feedervergunning (F) via
een bij het CCCV of CCPC aangesloten federatie.
Er wordt gevist in sectoren van maximum 12 personen.
Inleg: 15 euro per wedstrijd
Barema:
1é sector 70 euro
2é sector 55 euro
3é sector 40 euro
4é sector 25 euro
Eindbarema prijzengeld van 1 tot 15 volgens inkomsten sponsoring.
Eindklassement wordt opgemaakt zodat slechtste wedstrijd van 5 wegelaten
wordt. Bij gelijke stand tellen de het aantal één, twee, drie enz. Indien
de stand nog gelijk is telt het gewicht over de 5 wedstrijden.
4 Praktische zaken:
Enkel maatvis
Er wordt minimum 10 meter uit de kant gevist

Minimum lengte leefnet: 3 meter
De hengelaar neemt precies op zijn plaatsnummer plaats.
De afstand tussen de hengelaars is minimum 18 meter.
Controle 30 min voor aanvang wedstrijd.
Signalen:
1e signaal: vissen
2e signaal: 5 minuten voor einde van de wedstrijd.
3e signaal: einde signaal, alle vissen moeten uit het water zijn.
5 Toepassing
Dit reglement wordt toegepast bij alle openbare wedstrijden onder
de letters FE binnen het CCCV en CCPC en bij alle organisaties onder
de verantwoordelijkheid van het BCFC.
Voor andere items geldt het reglement BCFC.
6 Datums wedstrijden en inschrijvingen
Zondag: 14 april Kanaal Willebroek, sectoren Tisselt, Kapellen
inschrijving :
Café SILVERMOEN hoogstraat 50 Tisselt
Zondag: 23 juni Kanaal Roeselare Ooigem kant Ooigem ( wedstrijdzone
niet ) inschrijving : Café PITSTOP hoogstraat 16 8780 Oostrozebeke
Zondag: 25 augustus Ieper Hoge vaart Ieper kant Boezinge inschrijving :
Garage Warlop Oostkaai 26 Ieper
Zondag: 15 september Gent Watersportbaan kant chalet inschrijving ::
Volkse Tuintje halfweg 2 9000 Gent

T

Zondag: 20 oktober Evergem Kanaal Gent Terneuzen sectoren paaltjes,

huisjes en koeltoren inschrijving : Café De Wachtzaal Ter Donk Plein 14 9042
Gent

Belangrijk: bij afwezigheid verwittig tijdig aub.!!!!
Patrick Vanhoo
Tel. 0477/686441
Mail: Patrick.Vanhoo@telenet.be
Ruim alles op na de wedstrijd en wees sportief!!!!

