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ORGANISATIE 
 

 1. De officiële internationale wedstrijden dienen door de landelijke sportbonden, die 

aangesloten zijn bij de CIPS, te worden georganiseerd. De organiserende bond is officieel 

verantwoordelijk voor de wedstrijd. 

 

 2. Alleen deelnemers die lid zijn van de landelijke sportbonden, aangesloten bij de CIPS en die 

tevens hun contributie hebben betaald, mogen deelnemen. Zij dienen officieel door deze 

bonden te worden aangewezen en de nationaliteit van het desbetreffende land te bezitten. 

  

 Een deelnemer die reeds eerder aan een Wereldkampioenschap of een andere internationale 

wedstrijd onder de vlag van een bepaald land heeft deelgenomen, kan niet onder de vlag van 

een ander land uitkomen. 

 

 Deelnemers moeten altijd in staat zijn hun nationaliteit te bewijzen door middel van een 

identiteitskaart,  paspoort of een ander nationaal identiteitsbewijs; in elk geval dienen 

deelnemers in het bezit te zijn van een officiële legitimatie dat hun nationaliteit bewijst en dat 

zij wonen in het land dat zij vertegenwoordigen. Het identiteitsbewijs zal worden getoond bij 

de 1
e
 of 2

e
 teamleidersbespreking. 

  

 Alleen teams die lid zijn van nationale bonden mogen worden toegelaten tot Wereld en Zone 

(Europa, etc.) kampioenschappen. 

 

 Om een kampioenschap te mogen organiseren is een land verplicht tenminste een keer in de 

laatste drie jaar te hebben deelgenomen aan het kampioenschap dat zij wenst te organiseren. 

 

 Voor eind november van het voorafgaande jaar moet een voorlopig programma worden 

verzonden aan de secretaris van de FIPS-ed. 

  

Met uitzondering van de Wereld Hengel Spelen, kan FIPS-ed verantwoordelijk zijn voor het 

aanbieden van een software programma en alle formulieren en klasseringen voor de uitslagen 

van alle kampioenschappen; in dat geval is het organiserende land verantwoordelijk voor alle 

kosten van accommodatie (kamer, maaltijden en afscheidsbanket) voor de hiervoor 

aangewezen persoon; het verblijf mag aanvangen op de avond voorafgaande aan de 1
e
 

trainingsdag en eindigen op de dag na het afscheidsbanket; FIPS-ed is verantwoordelijk voor 
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de reiskosten. 

 

Voor alle FIPS-ed kampioenschappen is het organiserende land verantwoordelijk voor alle 

kosten van accommodatie (kamer, maaltijden en afscheidsbanket) voor de twee leden van het 

FIPS-ed bestuur; het verblijf mag aanvangen op de avond voorafgaande aan de 1
e
 trainings-

dag en eindigen op de dag na het afscheidsbanket. 

 

Een kampioenschap kan niet aan een land worden toegewezen indien het land niet voldoet 

aan de voorwaarde van het weer terugzetten van de levende vis nadat deze is geteld en 

gewogen (het is verboden om de vis te doden). 

 

Het land dat een Wereld- of Zone- kampioenschap organiseert is verantwoordelijk voor de 

aanschaf van de prijzen die door de FIPS-ed worden betaald.; het land moet 3 prijzen voor de 

teamwedstrijden beschikbaar stellen en drie prijzen voor de individuele wedstrijd. Deze 

prijzen moeten een plaatje hebben, waarop wordt gegraveerd FIPS-ed of een logo, evenals de 

plaats en datum van het kampioenschap. FIPS-ed zal de medailles blijven verstrekken.  

Een factuur dient te worden overlegd om de kosten van de prijzen te bewijzen. Het 

maximum bedrag dat de F.I.P.S.e.d. bedraagt 300 € voor 6 prijzen.  

 

Programma’s en uitnodigingen voor alle kampioenschappen mogen alleen worden gegeven 

aan landen die lid zijn van FIPS-ed (geen uitnodigingen mogen worden verstrekt aan 

verenigingen of individuelen). 

 

3. Iedere bond die aangesloten is bij de CIPS-FIPS kan slechts één team laten uitkomen. De 

teams moeten uit vijf deelnemers bestaan; één vooraf aangegeven vervanger wordt 

geaccepteerd mits de eerste loting nog niet heeft plaatsgevonden.  

 

Geen enkele deelnemer mag individueel deelnemen.  

 

Indien sprake is van een ongeval tijdens een wedstrijd, mag de oorspronkelijk opgegeven 

deelnemer worden vervangen door de in de officiële documenten opgegeven reserve, echter 

zonder vervanging van materiaal; deze wijziging dient te worden goedgekeurd door een Jury-

lid. 

 

 4. De wedstrijden zullen plaatsvinden op stromen, rivieren, kanalen of stilstaande wateren. De 

wateren moeten bevisbaar zijn over de gehele lengte van het parcours. De diepte van het 

water moet, indien mogelijk, op elk gedeelte van het parcours gelijk zijn met een minimum 

diepte van 1.50 m. De minimum breedte van het parcours moet tenminste 40 meter bedragen.  

 

 5. Het geselecteerde parcours dient (indien mogelijk) in een rechte lijn te verlopen met 

gelijkwaardige hengelomstandigheden voor alle deelnemers. Het parcours dient geschikt te 

zijn om iedere deelnemer in een rechte lijn te plaatsen en onderbrekingen veroorzaakt door 

bruggen, elektriciteitsdraden etc. dienen te worden vermeden. De levens van deelnemers en 

toeschouwers mogen niet in gevaar worden gebracht. 

  

 Een bezoek aan het parcours, dat voor een kampioenschap geselecteerd zou kunnen worden, 

wordt uitgevoerd door één of meerdere leden van de technische commissie, in dezelfde 

periode van het jaar als gepland voor de organisatie van de betreffende wedstrijd. Het 

resultaat van dit bezoek zal worden gepresenteerd aan het organiserende comité van de FIPS-

ed die hun beslissing dienaangaande ter informatie zullen doorgeven aan de CIPS. De goed- 
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of afkeuring door de FIPS-ED zal alleen aan het kandidaat-land worden toegestuurd.  

 F.I.P.S.-ED neemt de kosten van de reis (vlucht, trein of auto) voor haar rekening en de 

organisatie zal zorgen voor het vervoer vanaf het vliegveld of station, evenals voor het 

verblijf (hotel en maaltijden).  

 

 Met betrekking tot de accommodatie hebben de deelnemende landen twee keuzes: 

 

1. De keuze van de officiële accommodatie, voorgesteld door het organiserende land 

(optie).  

In dit geval dienen de condities van het verblijf duidelijk te zijn, t.w. 

  - de kosten per nacht per persoon voor halfpension, afhankelijk van het aantal 

 personen in een kamer, ongeacht de duur van het verblijf (volpension is niet 

verplicht); het deelnemende land zal de data van zijn verblijf specificeren (de 

term “officieel verblijf” gebruikt door vele landen, ingaande op de Donderdag, is 

nooit verschenen in enig reglement, en moet derhalve niet worden genoemd) 

 - de kosten van het afscheidsbanket  

De accommodatie voorwaarden voorgesteld aan de landen dienen te worden 

goedgekeurd door de Technische Commissie. 

 

2.   Het vinden van eigen accommodatie. 

 In dit geval worden de deelnemende Landen verzocht hun keuze te communiceren     

met het organiserende land op het moment van inschrijving (op inschrijfformulier) 

 

In de twee mogelijkheden (deelname met of zonder de hulp van de officiële organisatie) zal 

het inschrijfgeld inclusief de visvergunningen voor de gehele periode van het kampioenschap 

zijn (voor zowel de training- als de wedstrijddagen), verzekeringskosten en diverse kosten 

zoals cadeaus, cups, trofeeën etc. Het inschrijfgeld voor dit Kampioenschap bedraagt: 

 

€ 1.200 (incl. 9 x afscheidsbanket en 6 visvergunningen).  

 

Met betrekking tot het afscheidsbanket, of het nu een diner is met bediening of een lopend 

buffet, zullen de deelnemende landen over het aantal stoelen beschikken dat overeenkomt 

met het aantal gereserveerde banketplaatsen. 

 

Indien er nog geen gegevens beschikbaar zijn op de door de organisatie aangegeven uiterste 

inschrijfdatum, zullen de deelnemende landen hun eigen accommodatie dienen te regelen en 

dienen zij het betreffende inschrijfgeld aan de organisatie te betalen. 

 

Elk land dat een inschrijfformulier heeft ingevuld en is aangemeld voor deelname in een 

kampioenschap maar daarna niet deelneemt, moet in alle gevallen het inschrijfgeld voor het 

betreffende kampioenschap aan het organiserende land betalen. Landen die deze regel niet 

nakomen, wordt deelname aan en organisatie van toekomstige kampioenschappen verboden.  

 

Alle deelnemende landen zijn verplicht hun aankomstdatum minimaal twee weken voor de 1
e
 

trainingsdag aan het organiserende land door te geven. Elk land dat op de training van 

Donderdagmorgen niet aanwezig is (nog niet aangekomen) wordt officieel als AFGEMELD 

beschouwd en mag vervolgens niet deelnemen aan het kampioenschap (zie de lijst met 

sancties: art. 31.c.). 
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Organiserende landen zullen in het evenementenprogramma een lijst specificeren van hotels, 

pensions, kamers en campings, gelegen binnen een straal van 20 kilometer. 

 De organisatie moet zorgen voor vermelding van correcte gsm-nummers van de official en 

van de teammanager op het opgaveformulier. Op het programma moeten de adressen en 

telefoonnummers van nooddiensten (politie, brandweer, ziekenhuis etc.) vermeld worden. 

 

 Het Kampioenschap dient plaats te vinden in november of december. 

 

 6. Ten aanzien van de wedstrijden dienen alle deelnemers een plaats (hengelpositie) te krijgen 

toegewezen waarvan de lengte tussen minimum 15 en maximum 30 meter dient te bedragen. 

De breedte van de plaats (hengelpositie) zal worden bepaald in overeenstemming met de 

technische commissie. Iedere deelnemersplaats dient zowel rechts als links door een neutrale 

zone van maximaal 1 meter te worden begrensd. Deze ruimte mag worden beperkt of zelfs 

worden weggelaten. 

 

 De plaats van de wedstrijd dient te worden afgebakend en de deelnemers moeten van het 

publiek worden gescheiden door middel van hekken of touwen, geplaatst op voldoende 

afstand van de kant (een afstand van minimaal tien meter is raadzaam). Bovendien moet nog 

een strook tussen de vissers en de toeschouwers worden bestemd voor de officials.  

 Geen enkel materiaal van de deelnemers mag op deze officiële strook worden geplaatst. 

 

 De teamleiders, 2 per Land, mogen het vak van de deelnemers van hun team betreden; de 

teamleiders zullen een zichtbaar rugnummer ter identificatie dragen, hetgeen duidelijk hun 

betreffende status aangeeft. Slechts één teamleider tegelijk in het vak is toegestaan. 

 

 De organisatie moet elke visplaats aangeven met een bord waarop de naam en de nationaliteit 

van de deelnemer staat aangegeven, alsmede het aantal gevangen vissen hetgeen elk uur 

wordt bijgewerkt. 

 

 

BIJEENKOMSTEN VAN DE TEAMLEIDERS 
 

7.   Het verdient aanbeveling dat de hoofdcontroleurs bij deze vergaderingen aanwezig zijn. 

In geval van afwezigheid van een teamleider of een  gedelegeerde van het land, zal een 

vertegenwoordiger van de FIPS-ed de loting voor zijn rekening nemen. 

 

1
e
 bijeenkomst – woensdagmiddag voorafgaande aan het kampioenschap 

 

Doel van de 1
e
  vergadering is: 

 

- Tijdens de eerste bijeenkomst wordt conform artikel 28 van het huidige reglement een         

   internationale jury samengesteld.  

 - Het oproepen van de landen. 

       - Overhandigen van de wedstrijdreglementen aan de jury en de teamleiders. 

 - De loting van landen in alfabetische volgorde teneinde de volgorde van opkomst voor de 

loting tijdens het kampioenschap te bepalen. 

          -  Uitdelen van de minimum maten en te vangen vissoorten. 

 -  Verstrekken van informatie over het verloop van het kampioenschap 

   

 2
e
 bijeenkomst – dondermiddag voorafgaande aan het Kampioenschap   
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- Loting van de sectoren (A, B, C etc.) voor iedere visser uit iedere ploeg voor de eerste 

wedstrijddag van het kampioenschap.  

  

 

 3
e
 bijeenkomst – vrijdagmorgen op de 1

e
 dag van het Kampioenschap 

- Doel van de bijeenkomst is de loting van de plaatsen van de vissers in de sectoren voor de 

1
e
 dag van het kampioenschap. 

 

4
e
 bijeenkomst – vrijdagmiddag na de 1

e
 wedstrijd van het Kampioenschap. 

- De uitslag van de 1
e
 wedstrijd wordt aan de landen bekend gemaakt 

- Uitleg over het verloop van de wedstrijd 

- Loting van de sectoren (A,B,C,etc.) voor de 2
e
 wedstrijd voor iedere visser uit iedere 

ploeg 

 

5
e
 bijeenkomst – zaterdagmorgen op de 2

e
 dag van het Kampioenschap 

- Loting van de plaatsen van de vissers in de sectoren voor de 2
e
 dag van het                

             kampioenschap.  

        

        6
e
 bijeenkomst – zaterdagmiddag na de 2

e
 wedstrijd van het Kampioenschap. 

- De uitslag van de 2
e
 wedstrijd wordt aan de landen bekend gemaakt 

- Uitleg over het verloop van de wedstrijd 

- Loting van de sectoren (A,B,C,etc.) voor de 3
e
 wedstrijd voor iedere visser uit iedere 

ploeg. 

 

         7
e
 bijeenkomst – zondagmorgen op de 3

e
 dag van het Kampioenschap 

           Doel van de bijeenkomst is de loting van de plaatsen van de vissers in de sectoren voor de  

           3
e
 dag van het kampioenschap.  

   

DE LOTING 
 

8. De loting van iedere ronde moet onder controle van de organisatie plaatsvinden tenminste 90 

minuten voor aanvang van de wedstrijd in aanwezigheid van de teamleiders en de 

gedelegeerden van elk team alsmede één of meer vertegenwoordigers van de FIPS-ed. 

  

 Voor de drie wedstrijden zal de toewijzing van de sectoren aan de 5 vissers zoals in het 

verleden door loting worden bepaald. 

  

 De toewijzing van de plaatsen voor de 3 wedstrijden zal volgens een automatisch 

lotingschema plaatsvinden, dat voorafgaand zal worden getoond. Dit schema is op een 

manier ontworpen dat de deelnemers van één team zijn verspreid over elk vijfde van een 

sector. 

 

        De loting voor de wedstrijd, conform een opdracht welke gedurende de 1
e
 bijeenkomst van 

de captains wordt bepaald, zal deelnemers in staat stellen om automatisch de posities van 

elke deelnemer in de vijf sectoren te weten en, na de loting van de sectoren, de positie van 

elke deelnemer voor de tweede en voor de derde wedstrijd te bepalen. De schema's worden 

ontworpen op basis van het aantal deelnemende landen. 

 

9. In stromen, rivieren en kanalen moet plaatsnummer 1 zich altijd stroomafwaarts bevinden. In 

stilstaand water (plassen, meren etc.) wordt de nummer 1 altijd links geplaatst (met het 
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gezicht naar het water) en wordt het uitzetten van het parcours naar rechts uitgevoerd. 

 

10. Teamleiders ontvangen voor elke deelnemer een rugnummer. 

 

De rugnummers van de teamleiders dienen groen te zijn (er dienen altijd twee rugnummers  

voor de teamleiders te zijn) en die van de reserves rood.  

De rugnummers van de deelnemers zijn van een verschillende kleur voor elk vak (m.u.v. 

groen of rood) of zijn van een neutrale kleur met verschillende gekleurde letters voor elk vak.

  

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

 

11.   a. Iedere deelnemer beschikt over 60 minuten voorbereidingstijd. Zodra zij op het parcours 

arriveren, moeten zij hun rugnummers dragen en moeten zij al hun spullen in het hen door 

de loting toegewezen vak plaatsen zonder dit te mogen betreden. 

Het is de deelnemers niet toegestaan hun vak te betreden of hun spullen op te tuigen, aas 

of voer voor te bereiden of hun spullen aan te raken zo lang het officiële aanvangssignaal 

nog niet is gegeven. Geen enkele hulp van anderen is toegestaan.  

  Alle materiaal mag door tussenkomst van de individuele controleur tot aan het 2
e
 signaal 

aan de deelnemer worden overhandigd. Na dit signaal mag geen enkel materiaal meer aan 

de deelnemer worden gegeven, met uitzondering van gebroken hengeldelen, die mogen 

worden vervangen via de individuele controleur. De individuele controleur mag ook 

inspringen om te assisteren bij het démonteren van onderdelen van de gebroken hengel.. 

  

  Gedurende de officiële voorbereidingstijd kunnen aas en grondvoer bij de deelnemers 

worden gebracht, maar zij moeten ter beschikking staan van de speciale controleur vanaf 

een uur voorafgaand aan het begin van de wedstrijd. Na de controle van het voer en het 

aas is het de deelnemers verboden opnieuw voer en aas te ontvangen. 

  Vòòr het betreden van het vak en tot aan de controle, mogen het voer en het aas worden 

samengesteld, buiten het vak, door de deelnemer of een derde persoon. Na het signaal dat 

het vak betreden mag worden tot de controle van het voer of aas kan het klaarmaken van 

aas of grondvoer worden verricht door een derde persoon buiten het vak of door de 

deelnemer in het vak.   

 

 b. Het is de deelnemer niet toegestaan om zware voerballen te maken en te voeren voordat 

de controleur zijn aas en voer heeft gecontroleerd. Als er geen controle heeft 

plaatsgevonden, is het de deelnemer niet toegestaan om te vissen. 

  

 De deelnemers mogen op eigen wijze direct op het parkoers arriveren. 

 

 

12. Er wordt voor ieder deelnemer een controleur aangesteld alsmede een hoofdcontroleur per 

vak. De controleurs en hoofdcontroleurs dienen het wedstrijdreglement perfect te kennen.  

 

De hoofdcontroleur dient het volgende te controleren (waar mogelijk geholpen door een lid 

van het bestuur van de F.I.P.S.e.d.): 

 

a. de hoeveelheid grondvoer (al het grondvoer wordt klaar voor gebruik gemeten (nat en 

gezeefd) met inbegrip van aarde/leem, grint/steentjes, mais, tarwe, hennep en elke andere 

toevoeging welke niet giftig is voor de fauna en het milieu in het water) is gelimiteerd tot 

12 liter. Het bestuur van de FIPS-ed kan aan de hand van een advies van de technische 
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commissie eventueel deze hoeveelheden aanpassen. 

 

b. de hoeveelheid aas (al het aas wordt gewogen en niet samengeperst/aangestampt?) voor 

dit kampioenschap wordt gelimiteerd tot 2 liter, waarvan maximaal 0,5 liter jokers of 

bloedwormen. Het bestuur van de FIPS-ed kan aan de hand van een advies van de 

technische commissie eventueel deze hoeveelheden aanpassen. 

 

c. de deelnemer heeft de verplichting de hoeveelheden voer en aas zoals gesteld in het 

programma door een controleur te laten controleren. Indien dit niet het geval is, ontvangt 

de deelnemer een waarschuwing – (art. 31 a); een lijst van de deelnemers in overtreding 

wordt doorgegeven aan de teamleidersbespreking; indien de overtreding bij de 2
e
 of 3

e
  

 wedstrijd of het volgende kampioenschap opnieuw wordt gemaakt, zullen de deelnemers 

wegens herhaling worden gediskwalificeerd (art. 31 b). 

 

 Met uitzondering van de verse de vase die alléén voor de haak bedoeld is en bewaard en 

getoond in het water (de vers de vase bestemd als aas dient in de officiële bakjes bewaard 

te worden), dient elk ander aas bestemd als grondvoer of beazing getoond te worden in de 

bakjes met officiële maat. Elke andere vorm van presenteren van aas gedurende de 

controle zal worden aangegrepen en bestraft (één strafpunt in de vakklassering). 

 Het voer dient ter controle te worden gepresenteerd in een emmer met een maatverdeling 

en het aas in een bakje met de "officiële maat". De deelnemers dienen verplicht voorzien 

te zijn van hun eigen emmers en bakjes met "officiële maat". De deelnemer die niet 

voorzien is van de bakjes met “officiële maat” wordt bestraft met een punt in het 

vakklassement (bijv. een deelnemer zonder bakjes, als 5
e
 geklasseerd, ontvangt 6 punten 

i.p.v. 5; de als 6
e
 geklasseerde deelnemer ontvangt altijd 6 punten) 

 

 Het zeven van voer (door een zeef, mand, schepnet o.i.d.), evenals het mixen (met een 

elektrische mixer) is verboden als de controle heeft plaatsgevonden. 

 Het gebruik van spuitbussen is toegestaan voor het plakken van de maden.  

De bakjes dienen gesloten te worden gepresenteerd zonder enkele handmatige hulp (bijv.: 

plakband om de deksel gesloten te houden is niet toegestaan). 
 

d. na de controle het eventuele overschot aan aas en voer terug te brengen. 

 

 Het is de individuele controleur die: 

  a.  het leefnet moet controleren; 

  b.  toeziet op het hengelgedrag van de hem toegewezen deelnemers; 

  c.  iedere gelande vis dient te controleren en te vermelden; 

  d. na beëindiging van de wedstrijd de vangst dient te bewaken en alle niet-geautoriseerde 

personen de toegang dient te weigeren totdat de weegploeg is gearriveerd. Hij 

ondertekent samen met de deelnemer de kaart waarop het vangstgewicht staat vermeld. 

 

e. De deelnemers moeten, wanneer vereist, de wettelijke minimummaten in acht nemen. 

Deze maten worden bekend gemaakt op de teamleidersbespreking (zij zijn dan verplicht 

om hun deelnemers te informeren). De vissen dienen levend te worden bewaard in fijn-

mazige leefnetten, de zogeheten "Micromesh" netten. De leefnetten moeten een minimale 

diameter van 40 cm voor de ronde types, een minimale diagonale diameter van 50 cm 

voor de rechthoekige types en een minimale lengte van 4 meter lang hebben. Deze netten 

moeten op hun grootste lengte in het water bewaard worden gedurende de gehele 

wedstrijd. Er zijn geen andere bewaarmethoden toegestaan. Deelnemers moeten hun 
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eigen leefnetten meebrengen, tenzij deze door de organiserende bond ter beschikking 

worden gesteld. Een deelnemer die een verminkte vis laat wegen zal worden bestraft. 

 

 

 

14. Het voer en het aas dient van natuurlijke oorsprong te zijn: producten die van oorsprong van 

metaal zijn, zijn totaal verboden. Kunstmatig aas zoals imitaties van maden, vers de vase en 

mais etc. is verboden. 

 

De organisatoren dienen de hoeveelheden aas en grondvoer te beperken. Deze hoeveelheden 

zullen worden gedefinieerd in overeenstemming met de technische commissie; deze 

commissie dient enkele voorstellen in te dienen bij het Bestuur van de FIPS-ed die definitief 

de hoeveelheid aas en voer zal goedkeuren. 

 

Aan het eind van de trainingssessies en ronden, mag het resterende voer en aas niet in het 

water worden gegooid. 

 

15. De wedstrijd vindt plaats in sectoren in drie ronden van elk vijf uur (Geadviseerd wordt van 

9.00 tot 14.00 uur). Indien de wedstrijd door oorzaken buitenaf onderbroken moet worden 

(bijv. een storm), wordt de betreffende ronde geldig verklaard als minimaal 2 uur is gevist. 

 

16. Iedere deelnemer wordt verondersteld het wedstrijdreglement volledig te volgen. 

 

17. De hengel moet alleen voorzien zijn van een enkelvoudige haak.  Het is ten strengste 

verboden te vissen met kunstaas (spoonbait), kunstvliegen, met aas bestaande uit levende of 

dode vis, alsmede viseitjes.  

 

 Indien een lid van de jury een waarschuwing geeft of wordt gevraagd een waarschuwing te 

geven tijdens een ronde voor een daadwerkelijke overtreding van de eerste twee paragrafen 

van art. 17 en van artikel 35, zal hij de mogelijkheid hebben om controle van de lengte van 

de hengel van de betreffende visser te eisen, zonder dat hij het eind van de ronde/ wedstrijd 

hoeft af te wachten. De weigering van een controle of een aanpassing van de lijn zal ertoe 

leiden dat de deelnemer voor de jury moet verschijnen. 

  

 Het aas bestemd voor de haak dient niet met de haak te worden versmolten maar aangeregen. 

Brood, deeg en samenstellingen van materialen of aas zoals bolletjes, boilies, voerballetjes, 

deegsoorten etc. zijn verboden. 

 

 Vissen die per ongeluk niet in de bek zijn gehaakt tellen gewoon mee. 

 

 Het "tjoeken" is verboden. 

 

 Het bezit of gebruik van een dieptemeter/visvinder is verboden, ook tijdens de training. 

 

Elke vis die gevangen is op een andere manier dan aan de vislijn van de deelnemer zal niet    

gewaardeerd worden en dient te worden teruggezet in het water. 

 

Tijdens de wedstrijd is het de deelnemers niet toegestaan om oortjes of walkie-talkies te 

gebruiken. 

18. De deelnemer mag een ongelimiteerd aantal hengels in elkaar zetten, maar mag bij het vissen 
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slechts één hengel tegelijk gebruiken. Het is toegestaan geprepareerde feederhengels in 

reserve te houden, maar, indien een vis aan de feederhengel wordt gevangen, is het gebruik 

van de reserve hengels verboden totdat de gevangen vis in het leefnet zit.  

 

19. Deelnemers mogen geen hulp van derden ontvangen bij het binnenhalen van de gevangen 

vis. Alleen de deelnemers mogen gebruik maken van een schepnet. 

 

20. De deelnemers mogen geen enkele hulp van derden aanvaarden. Alleen de teamleider heeft 

het recht de voor de deelnemer afgebakende plaats te betreden. Hij mag echter alleen 

mondelinge raad geven. Hij is niet gerechtigd de ruimte van een deelnemer, die niet tot zijn 

ploeg behoort, te betreden. 

 

21. Platforms van maximaal één bij één meter mogen door de deelnemers gebruikt worden; deze 

moeten in een rechte lijn staan opgesteld (buiten het water of gedeeltelijk in het water 

(beslissing van de organisatie met goedkeuring van de technische commissie). Enkele 

aanvullende platforms kunnen worden gebruikt naast het hoofdplatform, enkel om materiaal 

aan te reiken. 

Indien het noodzakelijk is een afzetting aan te brengen (koord, afbakening op de grond etc.) 

zodat de deelnemers zo goed mogelijk op een rij kunnen worden geplaatst, dient deze 

afzetting voor het begin van de training te zijn gerealiseerd.  

 

22. De deelnemer kan de voor hem gereserveerde en afgebakende ruimte naar believen 

gebruiken. De toegang tot de neutrale zone is voor hem verboden.  

 De deelnemer dient zich in de hem toegewezen ruimte discreet, rustig en op een niet-

belemmerende wijze te gedragen. 

 

 Het is verboden te vissen en aas of grondvoer te gooien in de neutrale zones, zowel  

stroomopwaarts als stroomafwaarts (links en rechts) of op de plaatsen stroomopwaarts en 

stroomafwaarts (links en rechts), indien er geen neutrale zones zijn; de vis die de plaats 

verlaat en wordt gezien in de neutrale zones of op de plaats van de buren, wordt niet geldig 

bevonden en dient zonder uitstel te worden teruggezet; in het geval dat de deelnemer dit 

weigert en de vis zonder voorafgaande toestemming in het leefnet doet,  wordt op het 

moment van de weging, de grootste vis uit het weegnet gewogen en dit gewicht wordt 

genoteerd op de weegkaart van de deelnemer. Na beraad zal de jury beslissen het gewicht van 

de vis wel of niet te annuleren in samenhang met het totaalgewicht.  

 

 De pers kan de neutrale zone, indien deze er is, alleen betreden met toestemming van de twee 

deelnemers en de controleurs. Zij mogen echter niet een lijn overschrijden welke 2 meter 

achter de deelnemers is gespannen. Deze lijn dient door de organisatie te worden uitgevoerd. 

  

 Indien er geen neutrale zone is voorzien, mogen fotografen en cameramensen, met 

toestemming van de deelnemers en de controleurs, aan de buitenrand van het betreffende vak 

blijven; echter fotografen en cameramensen mogen niet de lijn passeren die de organisatie 

heeft gespannen 2 meter achter de deelnemers.  

 

23. De deelnemer mag de hem aangewezen plaats pas betreden na het eerste signaal. Hierna dient 

hij zich in deze ruimte alléén voor te bereiden, d.w.z. zijn hengel gereed maken, peilen, zijn 

lijnen uitproberen, zijn voer voorbereiden en zijn leefnet in het water bevestigen. Hiervoor 

heeft hij 60 minuten de tijd. 
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 Bij het tweede signaal hebben de vissers 5 minuten de tijd voordat het aas en voer 

gecontroleerd zal worden. De controle zal altijd starten bij de nummer 1 van elk vak, 45 

minuten voor de start van de wedstrijd. 

 

Bij het derde signaal begint de wedstrijd, waarbij alleen voeren met een feeder zal zijn 

toegestaan. 

 

 Het vierde signaal geeft aan, dat vijf minuten nadien de wedstrijd wordt beëindigd.  

 

 Het vijfde signaal betekent het einde van de wedstrijd. Na dit signaal telt geen enkele vangst 

meer, tenzij deze gelijktijdig met het signaal werd aangeslagen en de vis zich reeds buiten het 

water bevindt. 

  

 De signalen voor de verschillende fasen tijdens het kampioenschap dienen kort te zijn, in alle 

gevallen zal het begin van het signaal bepalend zijn. 

 

24. Tijdens de wedstrijd dient de controleur zich achter de deelnemer te bevinden, hetzij rechts, 

hetzij links, echter op een zodanige wijze dat hij de vangst van de deelnemer controleren kan 

zonder hem te storen. Het leefnet dient op een dusdanige wijze te worden bevestigd, dat de 

controleur er een goed zicht op heeft. De vissen worden hierin levend bewaard, totdat de 

weegploeg is gearriveerd. 

 

DE WEGING 

 

25. De weging wordt uitgevoerd door 5 teams van elk 5 personen : 

 - één persoon is verantwoordelijk voor het wegen, 

 - een ander is verantwoordelijk voor het aantekenen van het gewicht op het officiële 

document; 

 - de drie andere personen verrichten de overige handelingen. 

 

 Er is één weegschaal voor iedere sector. De emmers die gebruikt worden voor het wegen 

dienen voorzien te zijn van enkele gaten, zodat het water kan weglopen. 

  

 De weging dient in grammen plaats te vinden. 

 

Wanneer heel kleine vis als visbroed is gevangen, die niet wordt aangegeven op de 

weegschalen (schalen scoren 0 gram), zal de visser worden geklasseerd naar het aantal vis dat 

gevangen is en dan geplaatst in volgorde na de vissers die zijn geklasseerd volgens het 

gewicht van de vis. 

 

26. Tot aan de aankomst van de weegploeg dient de deelnemer het leefnet in het water te houden. 

De vissen worden ingehaald door een lid van de weegploeg; zij worden behandeld met zorg, 

gewogen en niet geteld. Na het wegen worden de vissen met de nodige voorzichtigheid 

teruggezet in het leefnet van de deelnemer en hij zal deze in het water terugzetten. Pas na het 

einde van de weging zal de hoofdcontroleur de opdracht geven de vis in het water terug te 

zetten. Op deze manier kan een controle van de vangst plaatsvinden bij een klacht tijdens de 

weging. De vis dient voorzichtig in het water te worden teruggezet (behalve wanneer een 

plaatselijke wet dit verbiedt). 
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27. De deelnemer blijft ter plaatse en controleert samen met de weegploeg het vangstgewicht. Hij 

ondertekent vervolgens de hem door de weegploeg voorgelegde kaart waarop het 

vangstgewicht staat vermeld. Geen enkele klacht omtrent de weging zal worden geaccepteerd 

na het einde van de weging per sector, het terugzetten van de vis in het water en de 

ondertekening van de weegkaart. 

 

 

DE JURY 
 

28. Er wordt een internationale jury benoemd die eventuele klachten onderzoekt en aan de hand 

van het reglement sancties vaststelt; deze jury zal worden samengesteld tijdens de eerste 

bijeenkomst van de teamleiders.  

  

 De jury bestaat uit de volgende leden: 

 

- de FIPS-ed Voorzitter of een door hem aangewezen vervanger 

- de Algemeen Secretaris van de FIPS-ed 

 - aanwezige leden van het FIPS-ed bestuur, technische commissie, jeugdcommissie en 

      Milieucommissie 

 

- de vertegenwoordiger van het organiserende land, behalve als deze dezelfde nationaliteit 

heeft als vorengenoemde leden met uitzondering van de Voorzitter (of zijn vervanger) 

van de FIPS-ed, die verplicht voorzitter is van de jury. 

  

Indien sprake is van een overtreding door een deelnemer van een ploeg van dezelfde 

nationaliteit als een jurylid, zal dit jurylid (m.u.v. de voorzitter van de jury) aan geen enkele 

stemming deel mogen nemen. 

 

 Juryleden moeten duidelijk zichtbaar een badge met daarop het woord 'JURY' dragen en 

moeten op het parcours aanwezig zijn om eventuele protesten in ontvangst te nemen. De plek 

waar één of meer juryleden permanent aanwezig zijn, moet worden aangegeven.  

 

29. Elk protest, met uitzondering van die inzake het klassement, dient niet later dan één uur na de 

wedstrijd bij de Jury te worden ingediend. Protesten kunnen mondeling ingediend worden, 

maar moeten onmiddellijk daarna schriftelijk bevestigd worden. 

 

 Protesten betreffende het klassement dienen uiterlijk 30 minuten na de officiële 

bekendmaking te worden ingediend. Het tijdstip van de bekendmaking dient op het 

aankondigingbord te worden aangegeven. 

 Bij elk schriftelijk protest gericht aan de jury dient een bedrag van 100 EURO te worden 

gevoegd als borgsom. Indien het protest niet gegrond wordt verklaard, wordt het bedrag 

gestort in de kas van de FIPS-ed. 

 

 Overtredingen en waarschuwingen worden aan de jury ter kennis gebracht; alleen de jury kan 

tot diskwalificatie overgaan. Iedere gediskwalificeerde deelnemer moet hiervan onmiddellijk 

op de hoogte worden gebracht. 

 

 De leden van de jury dienen evenals de hoofdcontroleurs grondig op de hoogte te zijn van het 

reglement en dit te allen tijde te respecteren. 
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30. Het Reglement is in de twee officiële talen opgesteld en moet door de organisatie van het 

kampioenschap ter beschikking worden gesteld van de jury en de teamleiders. 

 

 Beslissingen van de internationale jury moeten met een meerderheid van stemmen genomen 

worden. Bij gelijke stemmen beslist de Voorzitter van de FIPS-ed of zijn plaatsvervanger. 

  

 De bestuursleden van de FIPS-ed dienen een persoonlijke badge te dragen en mogen het 

looppad van de officials betreden. Deze badge is alleen gelding gedurende de periode van het 

mandaat van het bestuur (4 jaar). 

 

SANCTIES 

 

31. De sancties zijn als volgt: 

 

a. Een waarschuwing (gele kaart) bij overtreding van artikelen 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 

23 en 26. 
 

b. Diskwalificatie (rode kaart) bij overtreding van de artikelen 11b, 17 en 35 en bij een 

tweede waarschuwing voor overtredingen van de artikelen 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 23 

en 26. 

 

c. Diskwalificatie van een land bij overtreding van artikel 37b-1 en 37b-3. 

 

 d. Als een deelnemer is gediskwalificeerd, ontvangt hij het aantal punten, gelijk aan het 

aantal deelnemende landen + 1. Als een deelnemer is gediskwalificeerd, zullen de 

deelnemers die na hem zijn geklasseerd hun eerdere plaatsing behouden (bijvoorbeeld: x 

geklasseerd als 8e is gediskwalificeerd: de volgende deelnemers zullen hun klassering 

behouden en ontvangen 9 punten, 10 punten etc.). 

 

 e. Een waarschuwing die aan een land wordt gegeven zal worden genoteerd in een dossier 

gedurende 3 JAAR. In het geval van een nieuwe overtreding binnen deze 3 JAAR, zal dit 

als een herhaling worden beschouwd en de jury zal deze overtreding conform de criteria 

voor sanctionering dienen te beoordelen waarbij zij deze nieuwe overtreding meenemen 

in hun beslissing. 

 

 f. Een waarschuwing die aan een deelnemer wordt gegeven, zal worden genoteerd in een 

dossier gedurende een periode van 3 JAAR. In het geval van een nieuwe overtreding, zal 

dit als een herhaling worden beschouwd en de jury zal de overtreding conform de criteria  

  voor sanctionering dienen te beoordelen waarbij zij deze nieuwe overtreding meenemen 

in hun beslissing. 

 

 g. Het FIPS-ed bestuur zal het recht hebben, zowel gedurende de wedstrijd als nadien, 

straffen aan vissers, teamleiders of reserves uit te delen indien zij overtredingen plegen of 

zich misdragen, ook indien deze overtredingen niet zijn gespecificeerd in de officiële 

regels. 

 

32. Leden van het FIPS-ed bestuur zijn gerechtigd om het parcours te betreden om alle overtre-

dingen te constateren.  



 

Officieel reglement, goedgekeurd door het FIPS-ED Bestuur – Rome (Italië) – 20-21/11/2009) 
 

 

13 

 

 

KLASSERING 
 

33. 1. KLASSERING TEAM 

T/m 15 landen: de klassering voor iedere sector (vak) zal als gewoonlijk berekend worden; 

vanaf 16 landen worden de sectoren verdeeld in twee subsectoren ; indien het aantal landen 

een oneven getal is (bijv. 2 subsectoren met 17 landen) zal de deelnemer op positie 9 

meegenomen worden in beide berekeningen in de 2 subsectoren; de klassering in de 

kleinste subsector (van 1 tot 9) zal meegenomen worden voor zijn individuele klassering, 

terwijl zijn klassering in de andere subsector (van 9 t/m 17) wordt gewaardeerd voor de 

deelnemers-waardering van die subsector; indien de deelnemer eindigt als 3
e
 in the 

subsector van 9 t/m 17, zullen de andere deelnemers worden gewaardeerd 1
e
, 2

e
, 3

e
, 4

e
, 5

e
, 

6
e
, 7

e
, 8

e
 en 9

e
. 

  A. 1e RONDE (wedstrijd) 

   a) Optelling van de plaatsen, in iedere  sub-sector of sector verkregen door de deelne-

mers van hetzelfde team. 

   Bij een gelijk gewicht in dezelfde sub-sector of sector, ontvangen de betrokken 

deelnemers het aantal punten, gelijk aan het gemiddelde van de plaatsen die zij 

innemen. Voorbeeld 1:  2 deelnemers zijn allebei op de 5e plaats geëindigd en 

ontvangen 5 + 6 : 2 = 5,5 punt. Voorbeeld 2:  3 deelnemers zijn gelijk geëindigd op de 

8e plaats en ontvangen 8+9+10 : 3 = 9 punten. 

 

   b) Het team met het minste aantal punten wordt als eerste geklasseerd enz.  

 

   c) De deelnemers zonder vangst ontvangen het aantal punten gelijk aan het 

gemiddelde van het aantal deelnemers zonder vangst in dezelfde sub-sector of sector.  

   Voorbeeld 1: 24 deelnemers, waarvan 12 geklasseerd op de eerste 12 plaatsen, 

ontvangen de punten 1 t/m 12, de volgenden ontvangen 13+24:2 = 18,5 punt.  

   Voorbeeld 2: 29 deelnemers, 5 zijn geklasseerd en ontvangen de punten 1 t/m 5; de 24 

deelnemers zonder vis ontvangen 6+29:2 = 17,5 punt. 

   Voorbeeld 3: 29 deelnemers, 26 zijn geklasseerd, de 3 deelnemers zonder vis 

ontvangen 27+29:2 = 28 punten. Als er maar één deelnemer zonder vis of een 

afwezige in een sub-sector of sector is, ontvangt hij het aantal punten gelijk aan de 

laatste plaats (voorbeeld= 29 deelnemers, 28 zijn geklasseerd, de deelnemer zonder vis 

ontvangt 29 punten). 

 

 

  B - TWEEDE EN DERDE RONDE (wedstrijd) 

   De klassering is gelijk aan de eerste ronde. 

 

  C - TOTAALKLASSEMENT 

   a) Optelling van de verkregen klasseringen in de 3 ronden. Het team met het geringste 

aantal totaalpunten wordt als eerste geklasseerd enz. 

   

   b) Bij een gelijk aantal punten, zullen de betrokken teams worden geklasseerd volgens 

het hoogste vangstgewicht, verkregen bij de deelnemers van hetzelfde team gedurende 

de 3 ronden. 

   

   c) Indien ook het gewicht na 2 ronden gelijk is, zullen de teams worden geklasseerd 
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volgens het hoogste individuele gewicht enz. 

 

 2.  INDIVIDUELE KLASSERING 

 

   a) Optelling van de verkregen klasseringen in de 3 ronden. De deelnemer met het 

geringste aantal totaalpunten wordt tot Wereldkampioen uitgeroepen. 

 

   b) Bij een gelijk aantal punten van 2 of meer deelnemers, wordt de deelnemer met het 

hoogst opgetelde gewicht over de drie ronden tot winnaar uitgeroepen. 

 

   c) Indien de punten dan wederom gelijk zijn, zal de deelnemer met het hoogste 

vangstgewicht in een ronde tot winnaar worden uitgeroepen.  

 

   d) Uiteindelijk zal indien het resultaat wederom hetzelfde is, een optelling worden 

gemaakt van de gelote plaatsnummers in de 3 ronden. Het hoogste totaal gaat voor. 

 

   e) Degenen die maar aan één of twee ronde(n) deelnemen, zullen aan het einde van het 

individuele klassement worden geklasseerd en in volgorde van de klassering die zij 

hebben verkregen (eerst worden de deelnemers geklasseerd die twee ronden hebben 

deelgenomen – de punten optellen en eventueel het hoogst opgestelde gewicht – en 

daarna, op dezelfde manier, de deelnemers die één ronde hebben deelgenomen. 

 

 3.  TEAM KLASSERING 

 

  Een wereld ranglijst per land, op basis van de laatste 5 jaar (zoals F.I.F.A. ranglijsten) zal 

worden gerealiseerd voor alle kampioenschappen; deze ranglijst zal elk jaar worden 

bijgewerkt en gepubliceerd op de FIPS-ed website. 

 

 

34. De uitslag zal worden opgemaakt door de organisatie in de aanwezigheid van de president 

van de FIPS-ed of zijn vervanger, zo mogelijk samen met enkele leden van de jury. 

 

 

LENGTE VAN DE HENGELS 
 

35. De lengte van de hengels is gelimiteerd tot: 

 - 4,5  meter maximaal  

 

 

BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VERZEKERING 
 

36. HET IS EEN VERPLICHTING voor Organisatoren om een "BURGERLIJKE 

VERANTWOORDELIJKHEID" verzekering af te sluiten voor de organisatie van elke 

wedstrijd. Een certificaat van de verzekeringsmaatschappij dient 2 maanden voorafgaande 

aan de wedstrijd aan de voorzitter te worden geleverd, als bewijs dat de wedstrijd wordt 

"beschermd" door een "BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID" overeenkomst. 

 

 

TRAINING 
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37.  a.   De officiële training dient plaats te vinden op het officiële parcours. 

 

 b. Het officiële parcours moet worden geleid als volgt: 

 

1. 15 dagen van algehele sluiting. Gedurende deze 15 dagen is training voor alle landen 

verboden op het voor het kampioenschap gekozen parcours en in de 500 meter 

stroomopwaarts en stroomafwaarts van het parcours (inclusief de oever aan de 

overkant in het geval van kanalen, beken en rivieren). De organisatie zal de grenzen 

van het trainingsgebied markeren d.m.v. borden.  

 

Buiten de periode van algehele sluiting dient het mogelijk te zijn het parcours 

regelmatig te bezoeken en bevissen [de plaatselijke gesloten tijden en bijzondere 

visserijbepalingen (vispas) dienen te worden nageleefd].  

 

Indien het parcours normaal voor alle visserij is gesloten, dient het parcours 

tenminste voor 2 weekenden (de data zullen worden vermeld in het programma) te 

worden opengesteld. 

  

     2.  De twee dagen van officiële training zijn Woensdag en Donderdagmorgen 

voorafgaande aan het kampioenschap.  

  

  3. Trainen op donderdagmorgen is verplicht voor alle landen (complete teams 

samengesteld uit alle vissers).  

 

  4. 3 wedstrijddagen (Vrijdag, Zaterdag en Zondag). 

 

 c. Om het alle landen mogelijk te maken om op het officiële parcours te trainen op de 2  

aangewezen dagen, zal de organisatie voor de eerste en elke trainingsdag, door het loten 

van plaatsen op het parkoers tussen 7 en 8 uur  een gedeelte van het parcours, geheten 

"BOX" beschikbaar stellen (in het officiële programma wordt de plaats en het tijdstip van 

de loting opgenomen). 

  Elke “BOX”zal bestaan uit 6 vis-sectoren voor de LANDEN. 

  Het loten van de plaatsen in de “BOXEN” zal worden begeleid (een lotingschema ontwik-

keld door de FIPS-ed zal ter beschikking worden gesteld van het organiserende land), 

teneinde het mogelijk te maken dat elk land over het gehele parcours kan trainen.  

 

  Op beide trainingsdagen dient de organisatie met geluidssignalen de toegestane perioden 

aan te geven, te weten: 

 

 - Voor de eerste dag, Woensdag: vissen van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

   

De teams dienen deze uren te respecteren (voeren is niet toegestaan voor het eerste 

signaal).  

 

- Voor de tweede dag, Donderdagmorgen, zal het vissen beginnen om 9.00 uur en dient 

zondermeer te stoppen om 14.00 uur. Geen enkele training zal worden getolereerd na 

14.00 uur. Het parcours dient om 15.00 uur vrij van personen te zijn.   

  

ELECTRICITEITSKABELS 
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38. Het is uitdrukkelijk verboden om deelnemers te plaatsen binnen een afstand van minimaal 

25 meter vanaf beide kanten van elke elektrische installatie (kabels, generators, 

hoogspanningsmasten etc.) 

 

AANBEVELINGEN BIJ ONWEER 

 

39. 1. WANNEER HET ONWEER UITBREEKT VOOR OF TIJDENS DE 

VOORBEREIDING 

  Geen enkele deelnemer zal worden toegestaan zich op zijn plaats te installeren en zijn 

materiaal te monteren. Een signaal zal het uitstel van de installatie of het beëindigen van 

de voorbereiding aangeven.  

  Als de weersomstandigheden het toelaten binnen de mogelijkheden van het tijdschema, 

kan de wedstrijd normaal plaatsvinden of worden gereduceerd in tijd (om de wedstrijd 

geldig te laten zijn, dient deze minimaal 2 uur te duren). 

   Als de weersomstandigheden niet verbeteren of het tijdschema het verhindert om de 

wedstrijd plaats te laten vinden, zal de wedstrijd definitief worden geannuleerd. 

  

 2. WANNEER HET ONWEER UITBREEKT TIJDENS DE WEDSTRIJD 

Onmiddellijke beëindiging (1
e
 signaal door de organisatie) en alle deelnemers dienen te 

schuilen. Als de weersomstandigheden verbeteren, zal een 2
e
 signaal de terugkeer naar de 

plaatsen aangeven; een 3
e
 signaal 5 minuten daarna zal aangeven dat de wedstrijd wordt 

hervat. 

  De duur van de wedstrijd kan worden gereduceerd als het tijdschema niet toestaat dat de 5 

geplande uren worden gehaald (gebaseerd op een beslissing van de jury). 

 

RECLAME OP DE RUGNUMMERS 

 

40. Reclame is niet verplicht. 

 

 Het formaat van de letters op de rugnummers mag niet groter dan 6 cm (2 inches) in hoogte 

zijn en deze reclame zal alleen worden goedgekeurd op het onderste gedeelte van de 

rugnummer, zowel op de voorkant als op de achterkant.  

 

 EEN RUGNUMMER MODEL :       F.I.P.S.e.d. 

  

       A 1 
 

     RECLAME 

 

 

F.I.P.S.e.d. EN C.I.P.S. bijdragen 

 

41. Een contributie van € 120 moet worden gedaan door elk deelnemend land en deze bijdrage 

zal ter beschikking van de F.I.P.S.e.d. blijven, terwijl het bedrag van € 400 betaald door het 

organiserende land ter beschikking van de C.I.P.S. zal blijven (te betalen aan de C.I.P.S. 

penningmeester).  

 

 

PRIJSUITREIKING 
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42.  De openingsceremonie en het voorstellen van de teams dient te gebeuren op de vooravond     

   van de eerste wedstrijd.  

  

 De eerste drie teams en de eerste drie individuelen zullen officieel de GOUDEN, ZILVEREN 

en BRONZEN medailles ontvangen. Overeenkomstig de internationale gebruiken, zullen 

deze beloningen worden vergezeld van de overeenkomende nationale volksliederen; 

bovendien zal de nationale vlag van de winnaars worden gehesen. De medailles worden ter 

beschikking gesteld door de FIPS-ed en zullen worden overhandigd door de officiële 

vertegenwoordiger.  
  

 Alle andere prijzen zullen evenredig worden verdeeld onder de deelnemende landen. 

 De deelnemende landen dienen hun eigen vlag en een CD met hun nationale volkslied mee te 

brengen. 

 

 Tijdens de prijsuitreiking mag een land met maximaal 9 personen het podium betreden voor 

het overhandigen van de medailles en het af spelen van het volkslied van het winnende land.. 
 

VERTALINGEN 

 

43. Indien sprake is van een verschil van mening omtrent de uitleg van het reglement, zal enkel de 

Franse tekst worden beschouwd als het origineel en als naslagtekst. 

VERPLICHTINGEN 

 

44. Het organiserende land van een WK of Zone (Europa etc.) heeft de verplichting tot: 

a. het laten graveren van medailles en prijzen van de FIPS-ed. 

b. het verzenden van het programma en alle informatie in de twee officiële talen (Engels en 

Frans). 

                           

De President van de FIPS-ed De Secretaris van de FIPS-ed    

 

 

 

 

 

Ugo Claudio MATTEOLI      Jackie DUPUIS 

 

De wijzigingen voor 2010 zijn in geel afgedrukt !!! 

 

Bilthoven, 22 juni 2010 


