
Wereldkampioenschap veteranen 2010 in België  

dinsdag, 08 december 2009 14:34 

Gegevens:

10 – 11 juli 2010: wedstrijddagen ( vanaf 6 tot 9 juli training)  
Watersportbaan te Gent  
Organisatie: BCFC  
Coach:Roland Marcq.  
Ploeg: 4 + 1 vissers  
Vissen: Zuiderlaan tegenover de ‘binnenparking’  

 

Deelname leden van de ploeg aan de onkosten:

De vissers dragen de kosten van transport en logement en visgerief.  
Alle inleg in de loop van de selectieprocedure wordt besteed aan de onkosten van de deelnemers.  
De organisatie draagt de kosten van de inschrijving

 

Vorming van de selectie: 

1. Préselecties per vleugel

Watersportbaan te Gent op zaterdag 5 juni: 1 dag – 2 reeksen  
Inleg: 20€ - alle opbrengst gaat naar de leden van de ploeg om onkosten te dekken. B 
eperkingen: alleen leden van beide vleugels, in het bezit van een A en M vergunning en die niet onder een 
‘straf’ fungeren kunnen zich kandidaat stellen.  
De kandidaten moeten minimum 60 jaar oud zijn op 31/12/ 2009 Inschrijvingen via de verbonden  
voor het CCPC: JP. Paternoster  
voor het CCCV: E. Pinoy.

 

2. Selectie van de ploeg

Zonder de inspanning van de ploeg die deelgenomen heeft aan het WK 2009 konden we geen organisatie op 
zijn poten zetten in 2010 ( regels van het F.I.P.S). We nemen dan ook deze 4 vissers mee om de selectie te 
vissen.  
De selecties gaan door met 18 personen op zaterdag 12 juni en zondag 13 juni, 2 dagen en in totaal 4 reeksen  
Bij de schiftingen voor de 18 vissers wordt het reglement van de internationalen gehanteerd.  
De verdeling van de 18 plaatsen gebeurt als volgt:  
Op basis van deelname aan het BK veteranen van de laatste 4 jaar ( uitvoering Isidoor)  
CCPC: 4 plaatsen  
CCCV: 10 plaatsen.  
+ de WK Ploeg 2009 4 plaatsen.  
Doel: selectie van 4 personen.  
De coach kiest een 5de visser.

Inleg: 20€ - alle opbrengst gaat naar de leden van de ploeg om onkosten te dekken.

Verdere info volgt of wordt op aanvraag verstrekt.  
Erik Pinoy.

  


