
REGLEMENT DES PRESELECTIONS INTERS FEEDER 2022 

1. Tout pêcheur de nationalité belge, âgé de 18 ans minimum, détenteur d’une licence 

A+ et n’étant pas sous le coup d’une suspension prononcée par le B.F.A., L.F.P.S. 

ou C.C.C.V., peut poser sa candidature comme inter feeder. 

2. Il en fera au préalable la demande à sa fédération, laquelle se réserve le droit de 

refuser sa candidature.  Le candidat doit se conformer strictement aux 

réglementations des inters feeder, ainsi qu’aux directives du moniteur national qui 

se chargera de l’organisation des éliminatoires. 

3. Les candidatures doivent être envoyées par les fédérations, au coach national 

feeder walter.lens@skynet.be 0479 63 19 94 , au plus tard avant le 10 octobre 2022. 

4. Les présélections se dérouleront en 2022 le 15 et 16 octobre 2022 à Clothilde 

Puurs. 

5. Une cotisation de 80 € sera versée sur le compte bancaire des “inters feeder” : 

BE72 0019 1031 9616 avant le 10 Octobre 2022 avec la communication : NOM + 
PRENOM + CLUB + preselection inters feeder 2022. 40 € seront remboursés à qui aura 

participé aux 2 manches. 

6. Les journées se dérouleront en ligne. 

7. Le coach fournira les modalités spécifiques de l’endroit de pêche et de l’épreuve.   

8. Tout participant ne respectant pas ses directives ou le règlement sera disqualifié 

des présélections ( pas d’appel au B.F.A.). 

9. Tout pêcheur inscrit aux présélections, absent ou abandonnant à l’une des deux 

journées et ayant prévenu au plus tard la veille par GSM le moniteur national, sera 

exclu pour les 2 années suivantes mais pourra, si son absence est justifiée par un 

certificat médical endéans les trois jours, se représenter l’année suivante. 

10. Tout pêcheur inscrit aux présélections, absent ou abandonnant sans avoir prévenu la 

veille de la journée de sélection par GSM le moniteur national sera exclu pour les 

2 années suivantes. 

11. Le classement en ligne se fera par addition des points/places des 2 manches. 

a. Le pêcheur totalisant le moins de points se classera 1er, etc … 

b. ex æquo lors d’une manche : les concurrents seront classés comme lors des 

compétitions internationales   Fips ed (ex. : 2 pêcheurs se classent ex aequo 

7ème ils seront classés 7ème + 8ème = 15 : 2 = 7.5 pts) (autre ex : 3 pêcheurs 

se classent ex aequo 7ème ils seront classés 7ème + 8ème + 9ème = 24 : 3 = 8 

pts). 

c. Les capots seront classé comme lors des compétitions internationales Fips-ed 

(ex. 5 pêcheurs sont capots sur 16 ils totaliseront 12ème + 13ème + 14ème + 

15ème + 16ème  =  70 : 5 = 14 pts) 

d. Au classement final le départage se fera aux points/poids totaux obtenus. 

12. Il sera retenu un nombre suffisant de pêcheurs pour combler la catégorie B 

déduction faite des suspensions autorisées par le règlement des inters feeder. 

13. Traduction : En cas de litige sur l'interprétation du règlement, la version 

néerlandaise sera considérée comme l'original et comme point de référence 
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REGLEMENT VAN DE PRESELECTIES INTERS FEEDER 2022 

1. Ieder hengelaar van Belgische nationaliteit, met een minimum ouderdom van 18 jaar, 

houder van een individuele A+ vergunning en niet getroffen door een schorsing 

uitgesproken door B.F.A., C.C.C.V. of L.F.P.S., mag zich kandidaat stellen als 

inter feeder. 

2. De aanvraag dient gedaan te worden langs zijn verbond, dat het recht heeft de 

kandidatuur te weigeren. De kandidaat moet zich houden aan de richtlijnen van de 

coach en aan het reglement van de inters feeder. De coach is belast met het 

inrichten van de preselecties. 

3. De verbonden zullen de kandidaturen aan de coach doorsturen :  

walter.lens@skynet.be 0479 63 19 94 , ten laatste voor 10 Oktober 2022. 

4. De preselecties zullen plaats hebben in 2022 op 15 en 16 Oktober op de strook 

Clothilde in Puurs. 

5. Een inleggeld 80 € zal op bankrekening van de inters feeder :  

BE72 0019 1031 9616 voor 10 Oktober 2022 overgeschreven zijn met mededeling: 
NAAM + VOORNAAM + CLUB + preselectie inters feeder 2022. 40 € zullen terugbetaald 

zijn aan wie aan 2 manches  heeft deelgenomen. 

6. De schiftingen zullen plaats hebben in lijn. 

7. De coach zal de modaliteiten van iedere schiftingsdag aan de deelnemers bezorgen. 

8. De deelnemer, die zijn instructies niet volgt of geen rekening houdt met de 

modaliteiten, zal uitgesloten worden (geen beroep bij B.F.A.). 

9. Iedere visser die aan de preselecties, afwezig is of opgeeft aan een van de twee 

dagen en die de vorige dag door GSM de coach heeft gewaarschuwd, zal voor de 2 

volgende jaren uitgesloten worden. Als zijn afwezigheid door een doktersattest 

binnen de drie dagen wordt gerechtvaardigd, zal hij het volgende jaar opnieuw 

kandidaat mogen stellen. 

10. Iedere visser die aan de preselectie, afwezig is of opgeeft zonder de vorige dag 

van de selectie door GSM de coach niet heeft waarschuwt zal voor de vijf volgende 

jaren uitgesloten worden. 

11. Rangschikking zal volgens de som van de  punten/gewicht van de  2 manches in 
aanmerking komen. 

a. visser met het kleinste aantal punten wordt 1ste gerangschikt, enz... 

b. 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 = 8pts). 

c. De hengelaar zonder vis zullen gerangschikt worden zoals de FIPS-ed het 

voorziet in internationale wedstrijden ( voorbeeld 5 vissers zonder vis op 

16, het aantal punten zal op volgende manier gerekend worden 12de + 13de + 

14de + 15de + 16de = 70: 5 = 14pts) 

d. In het eindklassement : in geval van gelijkheid komt het totaal 

punten/gewicht in aanmerking. 

 

12. Er zal een aantal vissers genomen worden om de B-categorie aan te vullen. Dit zal 

verminderd worden met de toegelaten suspensies door het reglement van de inters 

feeder. 
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