
voor alle kampioenschappen geldt dat er minimum 4 vluchten kunnen ingericht worden, indien dit niet kan

1. € 50+ trof. 2. € 40 3. € 30 4. € 25 5, € 25

6, €15 7. € 15 8. € 15 9. € 15 10. € 15

1. € 50+ trof. 2. € 40 3. € 30 4. € 25 5, € 25

6, €15 7. € 15 8. € 15 9. € 15 10. € 15

1. € 50+ trof. 2. € 40 3. € 30 4. € 25 5, € 25

6, €15 7. € 15 8. € 15 9. € 15 10. € 15

1. € 50+ trof. 2. € 40 3. € 30 4. € 25 5, € 25

6, €15 7. € 15 8. € 15 9. € 15 10. € 15

1. € 100+ trof. 2. € 80 3. € 70 4. € 60 5. € 60

6. € 50 7. € 50 8. € 50 9. € 30 10. € 30

alle kampioenschappen worden verspeeld met het 3-2-1 punten systeem (prijzen per 2,5-tal)

door onvoorziene omstandigheden zijn altijd mogelijk!

KAMPIOENSCHAPPEN 2021

dit wil zeggen dat men het aantal prijzen deelt door 3, de in aanmerking komende duiven krijgen 3 punten, 

uit het tweede deel 2 punten en uit het derde deel 1 punt.

vervalt het kampioenschap of eventuele wijzigingen of schrappingen van kampioenvluchten

(K1) overkoepelend kampioenschap  SNELHEID oude/jaarse (1-2-3)
(6 vluchten)

(K2) overkoepelend kampioenschap  KLEINE HALVE FOND oude/jaarse (1-2-3)
(7 vluchten - 6 beste tellen) 

(K3) kampioenschap SNELHEID JONGEN (1-2-3-4)

(K4)  kampioenschap KLEINE HALVE FOND jongen (1-2-3-4)

(6 vluchten)

(7 vluchten-6 beste tellen) 

Waar, hoe, wanneer - zal later medegedeeld worden!

(K5) koppelkampioenschap jongen (1-2-3-4) 
(6 vluchten)

plus 18 waardebons 15€ te winnen onder de ingeschreven deelnemers 

(maximum één per liefhebber te winnen over de zes vluchten)

alle schenkers van een verkochte bon, kopers van een bon alsook alle sponsors, schenkers van een ereprijs zijn 

GRATIS ingeschreven voor alle bovenvermelde kampioenschappen. Verder worden er geen inschrijvingen meer

aanvaard. Wie deelneemt aan het koppelkampioenschap is zich ervan bewust aan alle zes de prijskampen 

deel te nemen, indien dit niet gebeurt zal zijn prijzengeld en eventueel 25 kg duivenvoeders verspeeld worden 

onder de rechthebbenden!

KAMPIOENENVIERING ??


