INSTRUCTIES 2021 UNION RAYON 4

INSTRUCTIES VOOR DE WEDVLUCHTEN IN 2021
Wij zullen werken volgens de goedgekeurde poulebrief en hiervoor zullen alle gegevens ingevoerd
moeten zijn in het elektronische poulesysteem.
De deelsleutel voor alle vluchten is:

Niveau 4.

INLEG: ALLE INGEKORFDE DUIVEN STAAN AUTOMATISCH GRATIS IN CONCOURS.
UITSLAG: Deelnemers die een uitslag wensen betalen voor een uitslag € 1,15 door in kolom 1 uitslag in
te vullen.
Het is mogelijk om een abonnement te nemen op de uitslag waarbij er 2 varianten zijn:
Abonnement voor alle uitslagen voor het bedrag van € 40,Abonnement voor alle Vitesse/midfond/jonge duiven en natour vluchten € 30,Opgeven moet voor de eerste vlucht op 11 april.
POULEN: gezien de geringe deelname aan de gokpoule zal deze vanaf het seizoen 2021 komen te
vervallen.
MELDEN VAN DE DUIVEN EN AFMELDEN
Het melden moet gebeuren conform de voorschriften van NPO.
Het afmelden is verplicht bij de Marathon vluchten en dient doorgegeven te worden aan bestuurslid
Jan van Pelt (Tel. 06-53799687)
Alle concoursbescheiden: Na het inkorven dient men de poulegegevens te zenden per E-mail naar:
pv.dongen@home.nl Deze bestanden moeten uiterlijk op vrijdagavond binnen zijn.
Zodra men, na de wedvlucht, de aankomstgegevens verzameld heeft moeten deze ook direct per e-mail
gezonden worden naar pv.dongen@home.nl. Op zaterdagavond dienen deze binnen te zijn. (bij normaal
verloop).
Te laat ontvangen gegevens kunnen mogelijk niet meer op tijd verwerkt worden en kunnen dan ook niet
in de uitslag opgenomen worden.
Het streven is om zo snel mogelijk bij de publicatie van de uitslag op de eigen internet site van Union
Rayon 4 en in de uitslag een foto van de winnaar en en/of winnende duif te plaatsen.
Bloemen voor de vluchtwinnaars: Van alle vluchtwinnaars zal op verzoek van het Bestuur een foto
gemaakt worden voor plaatsing op de site en in de uitslag en een bosje bloemen overhandigd worden.
ALLE Inleggelden ook voor de competities dienen na ontvangst van een rekening aan de
penningmeester betaald te worden. Het IBAN bankrekeningnummer is: NL79RABO0116614846
Iedere vereniging wordt gevraagd hun leden te activeren om deel te nemen en een lijst met namen van
de deelnemers (met lidnummer) naar de secretaris te mailen. (estabel@hetnet.nl)
GRATIS PRIJZEN. Op iedere vlucht zal er een bon voor een zak duivenvoer vervlogen worden voor de
laatst beginnende liefhebber op de uitslag (na reclame tijd).
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VLIEGPROGRAMMA 2021:
Oude duiven Vitesse:
Quievrain 10 april, Niergnies 17 april, Peronne 24 april tevens KONINGSVLUCHT , Morlincourt 1 mei,
Pont St. Max 22 mei, Pont St. Max 5 juni.
Indien er een wedvlucht niet door kan gaan vanuit bovenstaande losplaatsen gaat het concours
gewoon door als er gelost kan worden in Bierges (dit is de minimale afstand).
_________________________________________________________

Oude duiven Midfond:
Pointoise 8 mei, Sens 15 mei, Sens 29 mei, Chateaudun 12 juni, Pointoise 19 juni, Melun 26 juni,
Chateaudun 10 juli.
Indien er een wedvlucht niet door kan gaan vanuit bovenstaande losplaatsen gaat het concours
gewoon door als er gelost kan worden in Peronne (dit is de minimale afstand).
_________________________________________________________

Oude duiven Dagfond:
Issoudun 22 mei, Argenton 5 juni, Montlucon 19 juni, Issoudun 3 juli, La Souterraine 17 juli,
Ruffec 31 juli.
Indien er een wedvlucht niet door kan gaan vanuit bovenstaande losplaatsen gaat het concours
gewoon door als er gelost kan worden in Orleans. (dit is de minimale afstand)
_________________________________________________________

Marathon vluchten:
St. Vincent 11 juni (geen jaarlingen toegestaan), Bordeaux 18 juni, Agen 2 juli, Dax 9 juli en Bergerac
30 juli.
Indien er een wedvlucht niet door kan gaan vanuit bovenstaande losplaatsen gaat het concours gewoon
door als er gelost kan worden in Limoges (minimale afstand).
_________________________________________________________

Jonge duiven Vitesse:
Quievrain 3 juli, Quievrain 10 juli, Quievrain 17 juli, Niergnies 24 juli, Peronne 31 juli, Morlincourt 7
augustus.
Indien er een wedvlucht niet door kan gaan vanuit bovenstaande losplaatsen gaat het concours
gewoon door als er gelost kan worden in Bierges (dit is de minimale afstand).
_________________________________________________________

Jonge duiven (Mid)fond:
Pointoise 14 augustus, Sens 21 augustus, Melun 28 augustus, Pont St Max 04 September,
Chateaudun 11 september.
Indien er een wedvlucht niet door kan gaan vanuit bovenstaande losplaatsen gaat het concours
gewoon door als er gelost kan worden in Peronne (dit is de minimale afstand).
_____________________________________________________ ___
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NATOUR OUD en JONG in één CONCOURS:
Quievrain 14 augustus, Niergnies 21 Augustus, Peronne 28 Augustus, Morlincourt 4 september, Pont
St. Max 11 September
Indien er een wedvlucht niet door kan gaan vanuit bovenstaande losplaatsen gaat het concours
gewoon door als er gelost kan worden in Bierges (dit is de minimale afstand).
_________________________________________________________
Indien de duiven gelost worden op een losplaats die niet voldoet aan de aangegeven minimale
afstand per discipline dan kan het concours doorgaan maar vervallen de kampioenspunten.
KAMPIOENSCHAPPEN: Deze worden vervlogen in 7 categorieën n.l.:
Vitesse oude duiven (6 vluchten)
Midfond oude duiven (7 vluchten)
Dagfond (6 vluchten)
Marathon (5 vluchten)
Vitesse jonge duiven (6 vluchten)
(Mid)fond jonge duiven (5 vluchten)
Natour (5 vluchten)
De puntenberekening en de berekeningswijze zijn volgens het NPO kampioenschap (verfijnde methode
zonder de bepaling dat alleen de eerste 20 duiven met de oude duiven en de eerste 30 duiven met de
jongen duiven). Hierbij worden de punten van het aangewezen en het onaangewezen bij elkaar geteld.
Aangewezen de eerste twee van de bovenste drie van de poulebrief.
Onaangewezen per tiental een duif (tussen de tientallen vervolgens procentueel)
Om een kampioenschap door te laten gaan moeten minimaal 3 vluchten vervlogen worden.
Aantal kampioenen
Vitesse
Midfond
Dagfond
Marathon
Jonge duiven Vitesse
(Mid)fond jong
Natour

15 en 3 duifkampioenen
15 en 3 duifkampioenen
15 en 3 duifkampioenen
15 en 3 duifkampioenen
15 en 3 duifkampioenen
15 en 3 duifkampioenen
15 en 3 duifkampioenen

Vanaf het seizoen zal er gestreden worden voor de beste duiven van ons Rayon over alle vluchten!
SUPER CRACK OUD over alle vluchten voor oude duiven. 3 duifkampioenen
SUPER CRACK JONG over alle vluchten voor jonge duiven. 3 duifkampioenen
BEREKENING VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN:
Alle kampioenschappen worden per computer berekend. Men hoeft dus zelf niets meer op te geven.
Wekelijks zal de tussenstand in de uitslag en op de internet site van Union Rayon 4 opgenomen worden
zodat men eventueel direct kan reclameren.
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PUNTENTELLING:
De eerste prijsduif krijgt 1000 punten en de eerste overduif krijgt 0 punten. De rest wordt naar rato
verminderd.
UITZONDERINGEN:
Indien men door sancties van hogerhand, zoals b.v. pseudovogelpest, niet aan bepaalde vluchten kan
deelnemen, kan men toch voor de kampioenschappen in aanmerking komen. Hiervoor worden de regels
van Afdeling 2 Brabant 2000 gevolgd.
Sponsor – Ploegen -Competitie.
Hiervoor worden inschrijfformulieren verzonden naar ALLE VERENIGINGEN. De namen van de
deelnemers moeten door de verenigingsfunctionaris uiterlijk op de dag van inkorven van de eerste
vlucht per te vervliegen categorie per e-mail ingeleverd zijn bij het secretariaat.
Het inschrijfgeld bedraagt € 11.50 per deelnemer. De ploegen worden door loting samengesteld.
Per categorie worden minimaal de inleggelden verhoogd met de sponsorbijdrage vervlogen.
Punten kunnen alleen verdient worden door de eerste getekende van de deelnemers.
Voor beide categorieën geldt dat bij gelijke stand de kampioenspunten tellen.
De categorieën zijn:
1. Alle Vitesse en Midfond oude duiven, de Vitesse vluchten jonge duiven en natour
(aanmelden uiterlijk bij het inkorven van de eerste wedvlucht vitesse oude duiven) .
2. Alle Dagfondvluchten, Marathon vluchten en de (Mid)fond jonge duiven aanmelden uiterlijk
bij het inkorven van de eerste wedvlucht Dagfond).

KAMPIOENHULDIGING EN PRIJSUITREIKING seizoen 2021:
Zondagmiddag 30 januari 2022* in het clubgebouw van PV de Gevleugelde
Luchtstormers, Burg. Philipsenstraat 2a 5051 CR Goirle.
* Datum kan nog schuiven afhankelijk van datum Olympiade.
GRATIS TE WINNEN PRIJZEN:
De afgelopen winter zijn er door de inzet van het bestuur en een aantal leden en vooral door de
schenkers en kopers van duivenbonnen extra geldmiddelen beschikbaar gekomen. Deze gelden
willen wij graag terug laten vloeien naar zoveel mogelijk vliegende leden middels een gratis
competitie voor alle onderstaande 7 categorieën wedvluchten :
Oude duiven: Vitesse, Midfond, Dagfond en Marathon
Jonge duiven: Vitesse en (Mid)fond
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Natour: natour
Er zijn 10 prijzen te verdienen per categorie variërend van een waarde van € 50,= voor de eerste en
€ 20,= voor de 10e prijs per categorie.
De prijzen zullen bestaan uit tegoedbonnen voor duivenbenodigdheden. De prijzen worden bij
voorkeur bij onze sponsors gekocht. Het is niet mogelijk hier geld voor te ontvangen.
Iedere liefhebber kan maar één prijs winnen over het gehele seizoen zodat er 70 verschillende
liefhebbers een gratis prijs winnen.
Voor het doorgaan van een categorie gelden dezelfde regels als bij de kampioenschappen en d.w.z.
dat Union Rayon 4 de regels van Brabant 2000 volgt en dat er minimaal 3 vluchten in een categorie
vervlogen moeten worden. Er is geen aftrekvlucht van toepassing.
Voor elke categorie tellen de bovenste twee van de van de poulebrief. In eerste instantie telt het
aantal tellers en vervolgens bij een gelijke eindstand de kampioenspunten.
De beste klassering in een categorie telt. Voorbeeld: een liefhebber wordt bij de Vitesse oude duiven
6e en bij de Midfond jonge duiven 2e dan geldt uiteraard de 2e prijs.
Om die reden kunnen de definitieve eindstanden pas na afloop van het seizoen gemaakt worden.
De prijzen worden uitgereikt op de kampioenshuldiging. Elke winnaar behoud het recht op zijn prijs.
Bij afwezigheid wordt de prijs aan het verenigingsbestuur meegegeven.
Controle vroege duiven
Met ingang van het seizoen 2018 is besloten weer controles toe te gaan passen van de vroegste
duiven. Voor de Marathon vluchten in principe standaard en de overige vluchten steekproefsgewijs
=======
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