Kampioenschappen 2021 Duivenbond Diest en omstreken
Onze kampioenschappen staan open voor al de liefhebbers welke inkorven in onze maatschappij
Liefhebbers welke hun hoklijst afgaven in ons lokaal nemen gratis deel aan
de kampioenschappen, de overige liefhebbers kunnen deelnemen mits aanschaf van een
lidkaart 2021 Duivenbond Diest en omstreken aan de prijs van 20€.
Aandacht : voor het berekenen van alle kampioenschappen komen alleen prijzen behaald per 3-tal in
aanmerking.(Aantal ingekorfde duiven gedeeld door 3 , vanaf 1 na de komma afronden naar boven.
De uitslag per 3 wordt verdeeld in 3 delen , in het eerste deel is een behaalde prijs
goed voor 3 punten, in het middengedeelte 2 punten en in het laatste gedeelte 1 punt.
De reeksen 1-3-5 worden verspeeld met de 4 eerste getekende duiven
Dit mogen 4 oude,4 jaarse of alle mogelijke combinaties van oude en jaarse duiven zijn
De reeksen 2-4-6-7-8-9 worden verspeeld met de 2 eerste getekende duiven
Er worden geen aparte kampioenschappen opgemaakt voor de jaarlingen met uitzondering
van de reeks 8 .(zware halve fond)
Berekening van de delen in de uitslag : aantal prijzen per 3-tal gedeeld door 3 , vanaf 1 na de komma afronden
naar boven.(vb 452 duiven = 151 prijzen per 3 , eerste deel is 51 prijzen , deel 2 is 51 prijzen , deel 3 is 49 prijzen.
Deel 1 en 2 zijn evengroot , deel 3 kan kleiner zijn.)

Reeks 1

Oude en/of jaarse
binnenland

de vluchten die op zaterdag en of zondag gelost in de periode
van 27/03/21 tot en met 03/07/21

Reeks 2

Jonge Binnenland:

de vluchten die op zaterdag en of zondag gelost in de periode
van 15/05/21 tot en met 25/09/21 inclusief Kermisvlucht

Reeks 3

Oude en/of jaarse
Frankrijk

de vluchten die op zaterdag en of zondag gelost worden in de
periode van 10/04/21 tot en met 03/07/21.

Reeks 4

Jonge Frankrijk:

de vluchten die op zaterdag en of zondag gelost worden in de
periode van 05/06/21 tot en met 28/08/21.

Reeks 5

Oude en/of jaarse
kleine hafo

de vluchten van de kleine halve-fondkalender in de periode van
01/05/21 tot en met 10/07/21 met lossing op zat.en of zondag.

Reeks 6

Jonge kleine hafo:

de vluchten van de kleine halve-fondkalender in de periode van
19/06/21 tot en met 28/08/21 met lossing op zat.en of zondag.

Reeks 7

Oude Zw.Halve fond:

alle vluchten van de kalender verder dan 430 km
tot en met Bourges van 31/07/21

Reeks 8

Jaarse Zw.Halve fond: alle vluchten van de kalender verder dan 430 km
tot en met Bourges van 31/07/21

Reeks 9

Jonge Zw.Halve fond: Alle vluchten van de kalender verder dan 430 km.

Prijzenpot in iedere reeks:8 laureaten , de winnaar ontvangt een trofee.
Geldprijzen per reeks: 20 € -15 €-10 €-7,5 € - 5 € - 5 €- 5€ - 5 €
De tittel en trofee van Algemeen kampioen Duivenbond Diest en omstreken wordt toegekend
aan de liefhebber die het hoogst aantal punten behaalde in de reeksen 1 tot en met 9.
Bij gelijkheid wint de liefhebber die het hoogst aantal punten behaalde met zijn 1 ste get.
Daarna wordt een coef.berekend voor de 1 ste get.
Koning snelheid : de liefhebber met het hoogst aantal punten in de reeksen 1 t.e.m.4
Koning Halve Fond:de liefhebber met het hoogst aantal punten in de reeksen 5 t.e.m.9

De koningen ontvangen een trofee.
Maximaal 1 trofee per liefhebber , liefhebbers welke meerdere trofees winnen krijgen cash een compensatie.
Alg.Kamp 30 € comp - Koning 20 € comp - kampioen 15 € comp

