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Belgisch kampioenschap interclub
Procedure van de trekking

Trekking sectoren voor de zaterdag
Op het bk voorafgaand aan het bk interclub wordt deze trekking gedaan.
De trekking verloopt onder leiding van de verantwoordelijke voor de BK
bijgestaan door een gedelegeerde van het BFA.
Nodige materiaal :
1 zak met 5 pingpongballen, gemarkeerd met A,B,C,D en E ;
1 zak met 25 pingpongballen, gemarkeerd van 1 tot 25 ;
1 namenlijst van de 25 clubs, genummerd van 1 tot 25 ;
Alle lijsten met de namen van de deelnemende clubs met de 6 namen van vissers
per club.
Voor de trekking controleren we de aanduiding R bij de reservevisser van iedere
club.

Trekking
1 persoon houdt de zak met de pingpongballen : A tot E.
De verantwoordelijke van de BK zegt de naam van de club gevolgd door de naam
van iedere visser genoteerd op het document, hij noteert de sector bij iedere visser
op het document na de trekking.

Trekking van de rangorde van trekking voor de zaterdagmorgen.
De verantwoordelijke van de bk noemt iedere club bij naam en het nummer na
trekking welke de rangorde van trekking bepaald voor de nummers van het rooster.
De namen van de vissers met de hun toegewezen sector, samen met de volgorde
van trekking voor de zaterdagmorgen worden geplaatst op www.peches.be en
www.hengelen.be in de week voorafgaand aan het bk interclub.

Trekking van de plaatsen op zaterdag om 07u45.
Nodige materiaal :
1 zak met 5 pingpongballen, gemarkeerd met A,B,C,D en E ;
1 zak met 25 pingpongballen, gemarkeerd van 1 tot 25 ;
2 x de 26 documenten( 26 clubs) met de namen van de 6 vissers en hun getrokken
sector ;
26 documenten met het rooster van trekking van de plaatsen.

Trekking
Rangorde van de trekking
Iedere club krijgt een kopie (25 kopies) met de namen van de vissers en hun
getrokken sector voor de reeks van de zaterdag.
Trekking in toegekende rangorde van trekking
De verantwoordelijke van de bk noteert op 1 kopie van het rooster om de plaatsen te
trekken, de namen van iedereen van de club naast het toegekende nummer.
Op een 2de kopie, om aan iedere club te geven, noteert hij de naam van de club
naast het getrokken nummer voor de lijn met de nummers van iedere sector van het
nummer.

Trekking van de sectoren voor zondag, op zaterdag, 1u30 na het einde
van de eerste reeks
De verantwoordelijke van de club, na aanduiding van de reservevisser voor de
zondag, neemt deel aan de trekking voor de toewijzing van de sectoren aan iedere
visser die de zondag vist.
Ter informatie : een club mag met dezelfde vissers vissen gedurende 2 dagen.

