
REGLEMENTEN superprestige Ezv 2018 

  

1  Enkel vooraf geselecteerde wedstrijddata komen in aanmerking 

 

     Zondag 18 maart:  Efsa bootcup te Scheveningen 

    Zaterdag 31 maart:  Espadon Cup te Oostende 

    Zaterdag 7 april: Les Vedettes te Blankenberge 

    Zaterdag 5 mei Platvistrofee te Nieuwpoort   

    Zaterdag 26 mei: Robby fish Festival te Blankenberge 

    Zaterdag 23 juni:  Noordzee Trofee te Nieuwpoort 

    Zaterdag 18 augustus: Tongenfestival te Blankenberge 

    Zaterdag 6 oktober Newport Fishingcup  

    Zaterdag 27 oktober: North Sea Festival te Oostende 

    Zaterdag 3 november: Gulle Festival te Blankenberge 

    Zaterdag 24 november: E.Z.V. – Trofee te Blankenberge 

 

   2 Wanneer zal er een wedstrijduitslag geschrapt worden voor de einduitslag: 

    Vanaf de 4de geviste wedstrijd valt er 1 uitslag weg. 

    Vanaf de 8ste geviste wedstrijd valt er een 2de uitslag weg. 

    Elke visser die aan één van de wedstrijden heeft deelgenomen zal opgenomen       

    worden in de algemene ranking, de wedstrijden die hij/zij niet mee vist zal hij/zij altijd  

    een aantal punten toegekend krijgen. Dit is steeds het aantal deelnemers van des  

    betreffende wedstrijd + 10 

    Vb: dus bij 90 deelnemers, krijgen de niet aanwezige vissers 100 klassementspunten  

    Bij gelijk aantal punten individueel gaan we eerst kijken naar de beste dagranking, daarna   

    de 2de beste, enz. 

    Indien alle dagrankingen hetzelfde zijn, kijken we naar het totaal gevangen gewicht over  

    alle geviste wedstrijden   

    Bij minder dan drie wedstrijden komt het criterium te vervallen. 
  

3  Iedere deelnemer moet zich aanpassen aan de wedstrijdreglementen die voor VVBZ  

    gelden. 

    Wordt een deelnemer in een bepaalde wedstrijd uitgesloten, dan is deze deelnemer                

    voor dat lopende seizoen ook uitgesloten voor een verdere klassering in de  

    SUPERPRESTIGE.  De sportieve geest is nu eenmaal van het allergrootste belang in           

    de hengelsport. 

  

  4 De prijsuitreiking zal plaatsvinden gedurende de algemene jaarvergadering.  Er wordt  

     tevens een gratis vistrip aangeboden aan de eerste drie in de uitslag met de Tor III       

     Deze vistrippen worden geschonken door Werner 

 

 

 

 

    Groetjes, 

    Werner 
 


