
Aangepaste versie (21 maart 2013) 

 

GOUDE� SUPERPRESTIGE 2013 

Inrichting C.C.C.V.,  gesponsord door Mondial-F/Sensas 

Prijzentafel: € 3000,00 in natura – 10 prijswinnaars.  

Reglement: 

1.De uitslag van de ‘Gouden Superprestige’ wordt bepaald via een puntensysteem. 

 

2.Alle openbare B-wedstrijden, met minimum plaatsen voor 90 deelnemers, zowel in CCCV 

als CCPC, naast de nationale kampioenschappen individueel en matchhengelen komen in 

aanmerking. De aankondiging van deze wedstrijden moeten wel gepubliceerd zijn in Hét 

Hengelblad. 

 

3.Toekenning van de punten per wedstrijd: 30-27-24-22-20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-

3-2-1 (eerste twintig). Bijzondere verdeling voor het individueel kampioenschap: 45-40-36-

34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2.  

- Wanneer in een sector of reeks twee of meerdere hengelaars met hetzelfde gewicht enkel 

gescheiden worden door het plaatsnummer, bekomen zij beiden (allen) het hoogste 

puntentotaal. 

- Een plaats in de eerste 20 zonder vangst geeft geen recht op punten. Wel blijven de punten 

voor de anderen in de eerste 20 in overeenstemming met hun uiteindelijk bekomen plaats.  

 

4.Het criterium omvat de uitslagen van 1 november 2012 (tot 31 december 2012 zijn het enkel 

A- wedstrijden) tot en met 31 oktober 2013. 

 

5.Plaats en datum van de prijsuitreiking 2013 zal zo spoedig mogelijk door de inrichters 

bepaald worden. De prijswinnaars zullen tijdig uitgenodigd worden. 

 

6.Alle houders van een individuele A+ of A- vergunning kunnen deelnemen. 

 

7.Als bijkomende vereiste om een prijs te winnen, is bepaald dat de deelnemers minstens twee 

uitslagen met vangstgewicht, behaald in minstens vijf verschillende verbonden, moeten 

kunnen voorleggen. Eenmaal deelnemen in twee verschillende verbonden telt natuurlijk ook 

voor één van de vijf, enz.. 

Zo dit aantal niet door uitslagenlijsten aan te tonen is, moet beroep gedaan worden op de 

CCCV/CCPC - afgevaardigde van het verbond (de verbonden), waar die uitslag(en) behaald 

werd(en). Hij zal – op verzoek van de deelnemer - door een schrijven zulks meedelen aan 

onderstaand adres voor 15 november 2013. 

 

8.Wanneer deelnemers in de eindklassering van de Gouden Superprestige een gelijk 

puntentotaal bekomen hebben, worden zij als volgt gescheiden: voorrang wordt gegeven aan 

het hoogste aantal eerste plaatsen, vervolgens aan het hoogste aantal tweede plaatsen, enz. tot 

er een onderscheid bekomen wordt. 

 

9.Het opstellen van de klassering wordt in handen gegeven van  Isidoor Van Houdt, 

Morkhovenseweg 17, 2200 Noorderwijk (tel.-fax 014.261969).  

 

10.Aan de verbonden, die hun uitslagen niet via een website publiceren, wordt gevraagd om 

ze binnen de twee weken na het betwisten van een geldende B-wedstrijd over te maken. 

Alleen op die manier kan een vlotte verwerking verzekerd worden.  

 


