REGLEMENT VOOR ALLE KAMPIOENSCHAPPEN
1. De enige voorwaarde om deel te nemen aan de
kampioenschappen is dat men hiervoor ingeschreven is.
2. Diegenen die nog niet ingeschreven zijn voor de
kampioenschappen bij het afsluiten van de inkorving van de
eerste vlucht van een kampioenschap, kunnen niet meer in
aanmerking komen voor klassering in het kampioenschap
waarvoor deze vlucht in aanmerking komt.
3. Wijze van klassering:
Voor alle kampioenschappen geldt hetzelfde systeem. Er wordt
geen rekening gehouden met het aantal gewonnen prijzen als
dusdanig, maar wel met het aantal gewonnen punten. Om het
eenvoudig uit te drukken: diegene die het meest punten
totaliseert, is de eerste. In geval van gelijke punten is het
hoogste aantal gewonnen prijzen doorslaggevend. Indien dit
ook een exae-quo meebrengt, krijgt de liefhebber met de
kleinste totaalcoëfficiënt de voorrang.
Welke duiven kunnen punten verdienen?
De eerste 2 of 3 uitgegeven duiven van iedere ingeschreven
liefhebber op de aangeduide vlucht.
Hoe worden de punten toegekend?
Het aantal te winnen prijzen van iedere vlucht wordt
verdeeld in 10 gelijke delen. Ieder deel ontvangt een aantal
punten, in dalende lijn van 10 tot 1.
4. De (eventueel verbeterde) uitslag van de lokale dubbeling
is de enige geldende voor de klassering.

5. Indien de duiven door de begeleiders teruggestuurd
worden, valt de desbetreffende vlucht automatisch weg
uit het kampioenschap. Dit geldt eveneens indien een
vlucht niet kan gespeeld worden in geval van overmacht.
6. Om het even op welke dag de lossing geschiedt (uitgestelde
lossingen), de desbetreffende vlucht blijft steeds geldig voor
de kampioenschappen.
7. Onvoorziene omstandigheden worden door het bestuur
beslecht. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
8. Men is verplicht aangepaste toestellen te gebruiken, zoniet
is de liefhebber zelf verantwoordelijk.
9. Alle kampioenengeld, alle ereprijzen en natura-prijzen van
de kampioenen en andere winnaars is verplicht persoonlijk
afgehaald te worden op de kampioenendag tussen
10 u en 20 u.
Zoniet, blijft alles eigendom van de maatschappijen en/of de
sponsors.
10. Iedere mededingende liefhebber wordt geacht kennis
genomen te hebben van dit reglement en het als dusdanig te
aanvaarden.

