DUIVENBOND STABROEK
ALLE KAMPIOENSCHAPPEN LOPEN GELIJK MET DEZE
VAN DE VERSCHILLENDE SAMENSPELEN.
KAMPIOENSCHAPPEN QUIEVRAIN
Oude en jaarlingen : van 8 april tot en met 29 juli 2018.
Jonge duiven : van 3 juni tot en met 27 augustus 2018.
Maandaglossingen tellen niet behalve wanneer de maandag een feestdag is.
In elke categorie met 1e - 1e en 2e en 1e. 2e en 3e get. (niet verplicht 3 d te
spelen). Er is een algemene kampioen per categorie die een trofee ontvangt.
Per categorie zijn er vier vermeldingen.
Koning van Quievrain is deze met de meeste vermeldingen in de 3 categorieën
samen (5.00 € per vermelding). Bij gelijk aantal vermeldingen tellen de
meeste prijzen en daarna het coëfficiënt.
Asduif :1 asduif per categorie met de meeste prijzen per 10. Bij gelijkheid telt
het coëfficiënt. (prijs per 10 met afronding naar beneden of boven – 0 tot 4 is
naar beneden en 5 tot 9 is naar boven).
Gratis prijzen - zie tabel achteraan.
KAMPIOENSCHAPPEN NOYON
Oude en jaarlingen : van 15 april tot en met 29 juli 2018.
Jonge duiven van 3 juni tot en met 9 september 2018.
Maandaglossingen tellen niet behalve wanneer de maandag een feestdag is.
In elke categorie met 1e en 1e/2e en 1e/2e/3e get. (niet verplicht 3 d te spelen)
Er is een algemene kampioen per categorie die een trofee ontvangt.
Per categorie zijn er vier vermeldingen.
Koning van Noyon is deze met de meeste vermeldingen in de 3 categorieën
samen (5.00 € per vermelding). Bij gelijk aantal vermeldingen tellen de
meeste prijzen en daarna het coëfficiënt.
Asduif : 1 asduif per categorie met de meeste prijzen per 10. Bij gelijkheid telt
het coëfficiënt. (prijs per 10 met afronding naar beneden of boven – 0 tot 4 is
naar beneden en 5 tot 9 is naar boven).

KAMPIOENSCHAPPEN HALVE FOND
op basis van de HOOFDUITSLAG.
Oude en jaarlingen : 5 mei tot en met 28 juli 2018.
Jonge duiven : van 23 juni tot en met 1 september 2018.
In elke categorie met 1e - 1e en 2e – 1e 2e en 3e get. (niet verplicht 3 d te spelen)
Er is een algemene kampioen per categorie die een trofee ontvangt.
Per categorie zijn er vier vermeldingen.
Koning van de halve fond is deze met de meeste vermeldingen in de
3 categorieën samen (5.00 € per vermelding). Bij gelijk aantal vermeldingen
tellen de meeste prijzen en daarna het coëfficiënt.
Asduif :1 asduif per categorie met de meeste prijzen per 10. Bij gelijkheid telt
het coëfficiënt. (prijs per 10 met afronding naar beneden of boven – 0 tot 4 is
naar beneden en 5 tot 9 is naar boven).
Gratis prijzen - zie tabel achteraan.

KAMPIOENSCHAPPEN KLEINE FOND
op basis van de plaatselijke uitslag.
Volgende vluchten komen in aanmerking :
26/05 Bourges
02/06 Blois
09/06 Chateauroux
23/06 Argenton
30/06 Guéret
07/07 Chateauroux
21/07 Argenton
28/07 Vierzon
04/08 Bourges
11/08 Chateaur.
18/08 Le Mans
25/08 Argenton
01/09 Blois
08/09 Chateauroux
Oude en jaarse van 26/05 t/m 4/08 en jongen van 4/08 t/m 8/09.
Kampioen per reeks is de liefhebber die de meeste prijzen behaalde met zijn
twee eerst getekenden. Bij gelijkheid van prijzen telt het kleinste coëfficiënt.
Per reeks worden 4 liefhebbers gerangschikt.
Koning van de kleine fond is deze met de meeste vermeldingen in de
3 categorieën samen (5.00 € per vermelding). Vermeldingen - prijzen – coëf,.
Asduif : 1 asduif per categorie zoals in de vorige kampioenschappen.

Gratis prijzen - zie tabel achteraan.
Gratis prijzen – zie tabel achteraan.

