REGLEMENT VAN DE INTERS FEEDER 2020
1.

(20/11/2019)

Zullen aan de selecties mogen deelnemen :
 de internationalen geplaatst via de schiftingen van het vorige jaar.
 de hengelaars geplaatst via de preselecties.
Ze zullen echter aan de volgende voorwaarden moeten voldoen :
 het deelnemingsformulier grondig ingevuld vooraf terug sturen.
 het medisch attest grondig ingevuld vooraf terug sturen.
 hun lidgeld en waarborg betaald hebben.
 zich houden aan het reglement van de internationalen.
 In bezit zijn van een A+ vergunning.
 Zich onderwerpen aan bepaalde nationale verplichtingen (bv controleur tijdens een WK, deelname aan
wedstrijd van sponsor, etc.)
 Het blad « kennisnemen v/h reglement van de internationalen feeder » ondertekenen.

2. De nationale coach is met het inrichten van de schiftingen en de internationale ontmoetingen belast. Hij zal
een verslag uitbrengen over de sportactiviteiten van de internationalen tijdens de vergadering van het
BFA.
3. De schiftingen:

Zullen plaats hebben in 6 dagen waarvan het aantal en de data zullen goedgekeurd worden door BFA.

de nationale coach duidt de hengelwaters aan. Hij zal rekening houden met de nationale kalender en
met de goedkeuring van de voorzitters van de sportcommissies (CCCV of LFPS) van de streek waar de
schiftingen plaatshebben.
4. Plaatsloting:

inters A & B schiften afzonderlijk in verschillende sectoren.

De loting zal manueel zijn en rekening houden met de vissers die de kop en 2de kop hebben gekregen .

Indien er hengelaars opgeven zal de loting aangepast worden.

Nummer 1 zal, als je naar het water kijkt, links geplaatst worden.
5. Rangschikking:

de plaatsen behaald tijdens de beurten worden samengeteld. De hengelaar met het kleinste aantal
punten word 1ste gerangschikt, enz.

Alle beurten komen in aanmerking voor het einklassement.

ex æquo in het eindklassement : in geval van gelijkheid komt het totaal punten/gewicht in aanmerking.

Iedere internationaal mag met de nationale coach, een lid van BFA, CCCV of LFPS de
wedstrijdenkaarten nazien. Na de termijn van het uithangen zal de rangschikking ongewijzigd blijven.

De eerste 3 gerangschikten in het eindklassement van de B categorie stijgen naar de A categorie.

na het einde van de schiftingsdagen zullen de hengelaars van de inters A die 13de, 14de en 15de
eindigen naar de B categorie dalen.

als een hengelaar “niet-daler” van de A categorie bij het einde van de schiftingsdagen besluit het
volgende jaar niet meer als internationaal te hengelen, zal hij vervangen worden door de beste daler
van zijn categorie.

De vissers van de categorie B die 12de, 13de, 14de en 15de eindigen mogen aan de preselecties
deelnemen mits rechtstreeks inschrijven bij de nationale coach.

Deze preselectie zal in 2 beurten gebeuren. De 4 eerste zullen zo geselecteerd worden en toegang
hebben tot de categorie B .

Als er een of meerdere hengelaar(s) van de A of B categorie bij het einde van de schiftingsdagen
besluit(en) het volgende jaar niet meer als internationaal te hengelen, zal (zullen) hij (zij) vervangen
worden door de beste daler(s) van hun categorie. Deze regel is geldig voor de visser(s) van de B
categorie op voorwaarde dat deze heeft (hebben) deelgenomen aan de preselecties.








ex æquo : tijdens een beurt worden de hengelaars gerangschikt in functie van het FIPS-ed reglement
b.v. (2 vissers zijn 7de , de volgende wordt 7de + 8ste = 15: 2 = 7.5) (3 vissers zijn 7de, de volgende
wordt 7de+ 8ste+ 9de= 24: 3 = 8).
De hengelaar(s) van de categorieen A & B zonder vis zal(zullen) de punten van de laatste visser met vis
krijgen + 2 strafpunten.
een beurt waarin de 1/2 van de vissers van de categorie (A of B) zonder vis blijven, zal geannuleerd
worden en niet hervist worden.
een beurt die door speciale omstandigheden onderbroken wordt zal niet opnieuw gevist worden.
De hengelaar die aan het einde van een beurt zijn vis in het water teruggooien zonder hem te laten
wegen zal een rode kaart ontvangen

6. In geval van onweer :

wordt de beurt stilgelegd gedurende maximum een half uur via een signaal. De vissen gehaakt voor of
tijdens het signaal mogen gevangen worden en zijn geldig. Indien de weeromstandigheden het toelaten
herneemt de beurt met 2 signalen :

1ste signaal : begin binnen 5 min

2de signaal : vissen (zwaar voederen verboden in geval van herneming)

in geval dat de beurt voorgoed is stilgelegd (meer dan 1/2 uur) zal de beurt geldig verklaart worden als
1/2 van de beurt gevist is.

in geval dat de beurt voorgoed is stilgelegd (meer dan 1/2 uur) zal de beurt afgelast worden als er 1/2
van de beurt niet gevist is.

maximum 1 onderbreking is toegelaten.

7. Wanneer het gebruik van de FIPS-ed dozen voor de controle verplicht is, zal de visser die niet in bezit van
zijn dozen is, 1 strafpunt krijgen.
De officiële dozen voor grote vers zijn nog niet te kopen, een doos kan +- 40 gr grote vers bevatten.
8. De nationale coach kan een visser diskwalificeren :

wanneer de deelnemer het reglement en de specifieke richtlijnen niet toepast

wanneer de deelnemer opzettelijk vis doodt of beschadigt

wanneer zich vreemde voorwerpen in het leefnet bevinden (steen, voeder, enz...)

De nationale coach zal nochtans, wanneer hij het nodig acht, een waarschuwing geven (gele kaart).
9. De gevangen vis van een gediskwalificeerde hengelaar in een beurt zal gewogen worden. Hij zal op de
laatste plaats gerangschikt worden van zijn categorie plus 1 punt. De andere deelnemers zullen hun
plaatsen behouden, de gediskwalificeerde visser inbegrepen. Deze kan in beroep gaan tegen de genomen
beslissing. Zulks dient binnen een termijn van 5 dagen te geschieden en gericht worden aan de voorzitter
van het BFA. Kopies van dit schrijven worden binnen dezelfde termijn eveneens toegestuurd aan de
voorzitter van het CCCV. en aan de sportbestuurder van het verbond, waarvan hij lid is, binnen een termijn
van maximum 5 dagen. De beslissing van BFA is onherroepelijk.
10. Een hengelaar moet aan de schiftingsdagen deelnemen.
11. Een hengelaar die op een schiftingsdag met een geldige reden (persoonlijke / medische reden, …) afwezig
is, zal de selectie verder mogen doen, indien hij de nationale coach voor 07u00 op de hoogte heeft
gebracht. Hij zal de punten van de laatste visser van zijn categorie +3 strafpunten krijgen. In geval van
ongeldige reden zal hij 2 jaar schorsing krijgen en terug naar de preselectie verwezen worden.
12. Een hengelaar die op een schiftingsdag afwezig is, zal de selectie niet verder mogen doen, indien hij de
nationale coach niet voor 07u00 op de hoogte heeft gebracht. Hij zal 2 jaar schorsing krijgen en terug naar
de preselectie verwezen worden.
13. Een hengelaar die vuilnis achterlaat, papier verbrandt, tijdens trainingen, schiftingen, demonstraties of
interlanden enz ... zal een boete van 15€ betalen. In geval van herhaling wordt hij als internationaal
uitgesloten (rode kaart) en terug naar de preselectie verwezen worden.

14. Het lidgeld voor de internationalen A is 100€ en het lidgeld voor de internationalen B is 80€ en zal voor
de 1ste selectiebeurt op bankrekening : BE61 9731 4751 5917 betaald worden
15. Een waarborg van 50 € zal door de internationalen aan de nationale coach betaald worden. Die waarborg zal
terugbetaald worden aan de hengelaar, die na de schiftingsdagen besluit de internationalen te verlaten. De
waarborg betaald door de hengelaars, die wensen bij de internationalen te blijven, geldt voor het volgende
seizoen. De hengelaar die al de schiftingsdagen niet uitvist (behalve extreme gevallen of door persoonlijke
/ medische reden) of geschorst is, zal zijn waarborg niet terug krijgen.
16. Voor de selectie van een wereldkampioenschap, zal de nationale coach de ploeg opstellen onder de A en de
B internationalen, in functie van het hengelwater en hun specifieke kwaliteiten. De 2 eerste van de
eindselectie van de inters A, zullen ambtshalve gekwalificeerd zijn, indien ze aan de eisen van de nationale
coach en van het BFA voldoen. Ideaal zou zijn dat de ploeg ter plaatse is ten laatste op de zondagavond,
voorafgaand aan de 1ste wedstrijddag. De nationale coach zal de hengelaar die zijn richtlijnen niet volgt, of
de goede sfeer in de delegatie in het gedrang brengt mogen uitsluiten.
Voor de andere internationale ontmoetingen heeft de nationale coach de vrijheid om de ploegen samen te
stellen. De hengelaar die een selectie weigert, zal voor het volgende wereldkampioenschap uitgesloten
worden.
17. De hengelaar, die aan schiftingen van de internationalen, een interland, een demonstratiewedstrijd, een
oefenwedstrijd, een wereldkampioenschap, enz... deelneemt zal in alle omstandigheden de organisator (BFA,
CCCV, LFPS, de nationale coach) niet verantwoordelijk kunnen stellen voor gebeurlijke ongevallen die hem
zouden kunnen overkomen of die hij zou kunnen veroorzaken aan een tegenstrever of aan een derde.
De internationalen dienen verzekerd te zijn en in bezit van een jaarlijks medisch attest dat verklaart dat
zijn gezondheid het toelaat om de hengelsport te beoefenen.
18. Tijdens de schiftingsdagen zal een vertegenwoordiger van de sportcommissie van het gewest, waarin er
gevist wordt, als mogelijk is aanwezig zijn.
19. Al de gevallen niet voorzien in het huidige reglement zullen door de nationale coach beoordeeld worden.
20. Een zware overtreding kan op aanvraag van de nationale coach, het CCCV of het LFPS mits akkoord van
BFA aanleiding geven tot uitsluiting.
21. Al de beslissingen in beroep genomen door BFA zijn onherroepelijk.
22. Vertaling : In geval van betwisting over de interpretatie van het reglement, zal de Franstalige versie
beschouwd worden als origineel en als referentiepunt.

