BEKER VAN VLAANDEREN 2013.
Datum/Plaats

Hengelwater

Lokaal

Bepalingen

7 april/ Gent
Watersportbaan Gent (Open)
Chalet de Club, Noorderlaan 25 te 9000 Gent
Geen bijkomende specifieke bepalingen
2 juni/ Dendermonde
Brusselse Forten (V.St.)
Zaal Boonwijt, Serbosstraat 8 te 9200 Dendermonde
Bijkomende specifieke bepalingen: wedstrijd is uitsluitend voorbehouden voor de vaste hengel (max. 11.5 m)
Voeder max. 5 liter droogvoer, leem inbegrepen. Max.20 kg vis per leefnet. Op bepaalde zones is het onmogelijk te komen met de wagen, transportkarretje aanbevolen.
7 juli/ Ieper
Ieperleekanaal (Open)
Frontduif, Boezingestraat 40 te 8920 Langemark
Geen bijkomende specifieke bepalingen
4 augustus/ Tisselt
Kanaal van Willebroek (Open)
Penneke Dop, Beekstraat 9 te 2830 Willebroek -Tisselt
Geen bijkomende specifieke bepalingen
6 oktober/ Vroenhoven
Albertkanaal Vroenhoven (Open)
OC De Helle, A. Nelissenlaan 13 te 3620 Lanaken - Kesselt
Geen bijkomende specifieke bepalingen
1 december/ Kortrijk
Hengelexpo
Uitreiking van de prijzen. Uren worden later meegedeeld

Algemene bepalingen.
Alle wedstrijden vangen aan om 11°°. Zij duren 5 uur met behoud van ondermaatse vis.
Er wordt altijd gevist in 6 sectoren. 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.) De “openbare loting” via computer “ad random” van de nummers gebeurt op de
dag van de wedstrijd in het lokaal omstreeks 8u15. Het resultaat van deze loting wordt uitgehangen per
sector, er worden geen individuele wedstrijdnummers uitgereikt. Het eventuele telefonisch doorgeven
van plaatsnummers is onder volledige en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Max. 10 liter voeder en 2 dozen van 2.2 pints voor aas, waarvan max. 1 doos van 2.2 pints bestemd is
voor waterlarven.
Het gebruik van de katapult is toegelaten.
Iedere deelnemer, uitgezonderd een buitenlander niet wonend in België, dient de A+ vergunning te
bezitten en in het bezit te zijn van een geldig visverlof.
Alle andere reglementen van het BCFC blijven van toepassing.

Controle voeders en weging.
De 3 laagste plaatsnummers van alle sectoren zijn automatisch aangesteld voor de voedercontrole voorafgaand aan de wedstrijd en de weging na afloop van de wedstrijd. Deze personen dienen zich spontaan
aan te melden aan de inschrijvingstafel om de benodigde materialen en eventuele instructies in ontvangst te nemen.

Uitreiking van de prijzen:
De prijsuitreiking begint 2 uur na het einde van de wedstrijd. Het barema wordt bekendgemaakt na afsluiting van de inschrijvingen en is te raadplegen op de website en is van toepassing voor elke wedstrijd.
Indien een prijswinnaar niet aanwezig is voor het afhalen van zijn geldprijs wordt deze in bewaring gehouden door de voorzitter van het CCCV en zal ter beschikking gesteld worden bij de volgende wedstrijd.
Indien een prijswinnaar “niet aanwezig” is voor de natura prijzen die via sponsoring worden aangeboden zal deze prijs niet worden uitgereikt en ter beschikking blijven van de respectievelijke
sponsor.

Puntensysteem.
Toepassing van de reglementen BCFC.
Het eindklassement wordt gemaakt met de 4 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 4 beste wedstrijden.

Afwezigheid bij een wedstrijd: ten laatste melden voor zaterdagvond 21 uur via
sms-bericht op GSM of email: +32475918778 / andre.bocken@telenet.be
Niet afmelding zonder geldige reden= uitsluiting competitie.
Algemeen verantwoordelijke:
Uitslagen en klassement:

Pinoy Erik, Schaubeke 48, 9220 Hamme.
052.47.30.70
Bocken André, Leutsestraat 12, 3690 Zutendaal
+3289622301/+32475918778/ andre.bocken@telenet.be

Website CCCV: www.hengelen.be
Alle betwistingen worden behandeld volgens de modaliteiten van het reglement van het BCFC ( CCPC CCCV). Het reglement van de FIPS wordt als tweede bron gezien indien het reglement van het BCFC
niet kan helpen. De jury handelt slechts autonoom wanneer beide bronnen geen uitsluitsel geven.

De hengelaars die inschrijven voor de Beker van Vlaanderen 2013 verklaren zich akkoord met alle bepalingen opgenomen in dit document.

