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Kampioenschappen
Alle gewonnen ereprijzen dienen op de feestavond te worden afgehaald. Ereprijzen die op de
feestavond niet worden afgehaald komen terug bij de F.B.Z. Per vlucht zijn er ereprijzen te verdienen
voor de eerste vijf prijzen per vlucht.
Onaangewezen kampioenschap (10 ereprijzen)
Hiervoor geldt één duif per 10 ingekorfde duiven. Stel dat men 26 duiven inkorft dan moet men drie
duiven klokken voor het onaangewezen kampioenschap. Het deeltal is gebaseerd op het verfijnd
kampioenschap (2,6). De eerste geklokte duif haalt b.v. 900 punten in F.B.Z. uitslag. De tweede
geklokte duif haalt b.v. 800 punten in F.B.Z. uitslag. De derde geklokte duif haalt b.v. 700 punten in
F.B.Z. uitslag. Totaal 900 + 800 + 700 x 6/10 = 2.120 punten. Het gemiddelde is dus 2.120 : 2,6 = 815
punten. Deze punten tellen dus voor het onaangewezen kampioenschap en generaal. Klokt deze
liefhebber nu maar twee duiven dan krijgt hij 800 + 700 = 1.500 punten. In dit geval krijgt hij 1.500 :
2,6 = 577 punten voor het onaangewezen kampioenschap en generaal.
Aangewezen kampioenschap (10 ereprijzen)
Voor het aangewezen kampioenschap geldt één van de bovenste twee van de poulebrief.
Generaal (5 ereprijzen)
Generaal wordt die liefhebber, die het hoogste aantal punten behaalt bij optelling van het
puntentotaal op het aangewezen kampioenschap en onaangewezen kampioenschap.

F.B.Z.

1

www.brabantzeeland.nl

Vriendenclub Flakkee Brabant Zeeland
Marathon kampioenschap (5 ereprijzen)
Een van de bovenste twee van de poulebrief telt voor de punten. Het aantal leden maal twee is het
maximaal te behalen aantal punten per vlucht voor de eerste marathonduif. Verder tellen we af met
één punt. Alle marathonduiven worden uit de nationale uitslagen opgenomen in de marathonuitslag.
De deelnemer met de meeste punten is winnaar. Dus de meeste punten gaat boven de meeste prijzen
Bij gelijke stand wint diegene, die de meeste keren de eerst getekende duif gepakt heeft.
Asduif kampioenschap (3 ereprijzen)
Asduif wordt de duif, die het hoogste aantal punten behaalt. Een duif met twee prijzen kan hoger
eindigen dan een duif met drie prijzen.
Puntentelling
De door de F.B.Z. leden nationaal of in criterium behaalde prijzen maal 4 zijn het aantal duiven. Bij de
berekening wordt uitgegaan van 1.000 punten voor de eerste prijs en er wordt gewerkt met een
aftrekgetal. Onze leden spelen in NPO verband zowel in sector 1 als 2. Als sluitingstijd geldt de laatst
winnende duif in sector 1 i.v.m. meeste duiven. Dit geldt alleen voor St. Vincent georganiseerd door
de NPO.
Bijvoorbeeld op de vlucht Barcelona worden er door de F.B.Z. leden 200 prijzen behaald. Het aantal
deelnemende duiven wordt dan 4 x 200 prijzen = 800 duiven. Het aftrekgetal op deze vlucht is 1.000 :
200 = 5. De laatste prijs krijgt in dit geval 5 punten.
Prijzengeld
Hiervoor gelden alleen de bovenste 10 duiven van de poulebrief. Geldprijzen worden na het
vliegseizoen op uw rekening gestort. Hiervoor geldt de rekening waar de contributie vanaf is betaald.
Prijzengeld per vlucht
1e prijs € 100 2e prijs € 80

3e prijs € 60

4e prijs € 50

5e prijs € 40

Prijzengeld marathon kampioenschap
1e prijs € 100 2e prijs € 75
3e prijs € 50

4e prijs € 25

5e prijs € 25

6e t/m 10e prijs € 25

Reclames
Kampioenschappen en uitslagen worden berekend door Compuclub. Na ontvangst van alle uitslagen
en kampioenschappen heeft u nog 10 dagen de gelegenheid om te reclameren.
Deze reclame dient schriftelijk ingediend te worden bij ons secretariaat: Dahliastraat 42 te 4702 CJ te
Roosendaal of per e-mail: secretariaat@brabantzeeland.nl
Feestavond 2018
Zaterdag 15 december 2018 in Café-Zaal ’t Pleintje, Kanariestraat 15 te St. Willebrord.
Bijdrage per deelnemer € 10,00 inclusief deelname aan het buffet en gratis loterij.
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