BFFC
Stefan Allacker
Tiensestraat 77
3320 Hoegaarden
stefan.allacker@skynet.be

Belgian Fly Fishing Committee
Belgisch kampioenschap vliegvissen 2019
Volledig ingevulde en getekende aanvraag tot inschrijving te bezorgen aan het BFFC
ten laatste op 31 December 2018
www.belgian-fly-fishing-committee.be

Naam :

.......................................................... Voornaam :

Adres :

................................................................................................................................................................

Gemeente :

.......................................................... Postcode :

Geboortedatum :

......... / ....... / ...............

Telefoon :

......... / ........ ........ ........

Email :

......................................................................... @ ..............................................................................

GSM :

Rivier en reservoir
Ik wens deel te nemen aan het BK 2019 :

Senior

......................................................................

......................................................................

......... / ........ ........ ........

Enkel rivier

(1) Enkel reservoir

Junior (< 19 jaar)

(1) Elke deelnemer aan de rivier competitie is verplicht een controleur mee te brengen op elke
competitiedag waaraan hij deelneemt !
Inschrijvingsgeld :


Reservoir + rivier :

200 euro ( 80 € indien jonger dan 19 jaar )



Enkel rivier :

150 euro ( 50 € indien jonger dan 19 jaar )



Enkel reservoir :

150 euro ( 50 € indien jonger dan 19 jaar )

De conformiteit aan het sportief reglement BFFC 2019 (Titel II, Hoofdstuk 2), en de betaling van het inschrijvingsgeld houdt in :


Uw deelname aan het Belgisch kampioenschap vliegvissen in de categorie door u hierboven aangeduid.



Het bekomen van de BFFC licentie die, bij selectie, toegang geeft tot internationale wedstrijden



De deelname aan de klassementen ‘INTER’ voor het wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap of de
Masters
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Belangrijk :

Voorwaarden voor een geldige inschrijving :
Lid zijn van de FVV ( Federatie van de Vlaamse Vliegvissers)
Volgende documenten tijdig sturen naar het BFFC secretariaat ;
Ten laatste op 31 December 2019 :



Dit formulier, volledig ingevuld, gedateerd en getekend teruggestuurd



Een minimum betaling van 50 Euro ( indien gewenst mag ook het volledige bedrag worden betaald )
BFFC rekening BE59 3630 8769 6326 met de vermelding :

BK 2019 naam en voornaam

Ten laatste op 15 Februari :



een recto verso copie van de identiteitskaart (facultatief voor vissers die vorig jaar deelnamen aan het BK)



medisch attest

Slotbepalingen
Ik verklaar me zonder beperkingen te houden aan :


sportief reglement BFFC 2019 die te vinden is op www.cspm.be ( momenteel enkel in F)



Aan de reglementen van de FVV



aan alle andere reglementen die me in het kader van een wedstrijd op voorhand worden meegedeeld

DATUM en HANDTEKENING :

…………………………………………………………………………………….

Aanvraag inschrijving BK 2019 – Bladzijde 2 / 2

