NOORD ANTWERPS VERBOND
(NAV)
Speelgrenzen: Kapellen, Stabroek, Hoevenen, Kalmthout, Essen, Ekeren,
Berendrecht, Zandvliet en Antwerpen 2030,
Het seizoen loopt van 1 april tot en met 7 oktober 2018. Oude en jaarse
duiven vliegen afzonderlijk tot en met 29 juli 2018. Jonge duiven vanaf
20 mei 2018. Vanaf 5 augustus 2018 vliegen oude en jaarlingen samen in
één categorie.
Jonge duiven mogen vanaf 1 september gedubbeld worden bij de oude duiven.
Inkorven: de avond voor de vlucht aan 0.60 € per duif van 19.30 u tot 20.30 u.
Uitslagen : oude, jaarlingen en jongen elk afzonderlijk aan 0.50 €.
Een e-mail abonnement voor het volledig seizoen kost 5 €.
Waarborgen: worden wekelijks op de uitslagen vermeld.
De kampioenschappen lopen voor oude en jaarlingen vanaf 8 april tot en met
29 juli en voor de jonge duiven van 3 juni tot en met 27 augustus 2018.
In elke categorie is er een kampioenschap meeste prijzen – minste punten met de 4
1e getekenden. Het is niet verplicht om 4 duiven mee te geven. Bij de oude en
jaarse duiven worden er 8 liefhebbers geklasseerd, bij de jongen 12,
Uitgestelde lossingen tellen niet mee tenzij de uitgestelde lossing op een feestdag valt.
Het koningschap wordt uitgemaakt met de meeste prijzen, minste punten met de 4
1e getekenden van de 3 categorieën samen. Ook hier is het niet verplicht 4 duiven
mee te geven.
Asduiven: bij de oude en jaarse duiven zijn er 6 asduiven en bij de jongen 10.
Prijzen per 10 tal komen in aanmerking. (afrondingen 0 tot 4 naar beneden, 5 tot
9 naar boven). Bij gelijkheid telt coëf. Enkel kampioenschapsvluchten tellen.

NAV
ALGEMEENHEDEN
Halfweg : in schijven van 100 €. Bij gelijke meters worden de bedragen samen
geteld en verdeeld. Indien samen voor de middelste prijs, begint de verdeling
vanaf de volgende prijs.
Waarde vermeldingen : Er wordt een totaal bedrag van 860 € voorzien en
wordt verdeeld als volgt :
Kampioenschap oude en jaarse duiven : 20 – 15 en 6 x 10 €
Kampioenschap jonge duiven : 20 – 15 – en 10 x 10 €
Koningschap : 40 – 30 – 25 – 20 – 15 en 11 x 10 €
Asduiven oude en jaarse : 35 en 5 x 10 €
Asduiven jongen : 35 en 9 x 10 €.
De liefhebber heeft de keuze uit een plaket en/of geld. De algemene kampioenen
en de koning moeten een plaket nemen van minstens 20 €. De eerste asduif is
een foto met palmares (35 €) of een plaket (15 €). Aanwezigheid op de
kampioenendag is verplicht.
Nevencompetities :
Derbyprijskamp : Met jonge duiven op 8 juli 2018. inleg 1,50 € per duif.
Vooruit 490 € + inleg te verdelen als volgt (die dag is er geen halfweg) :
100 € - 75 – 60 – 50 – 40 – 30 – 5 x 20 – 5 x 15 en verder 10 € tot uitputting.
Gratis criterium in augustus :
Oude duiven op 5 – 12 – 19 en 26 aug. Verplicht 3 duiven mee te geven. Enkel
de 9 1e getekenden komen in aanmerking. Per vlucht tellen de 3 vroegste duiven.

Gedubbelde jaarlingen tellen bij de oude duiven zowel voor kampioenschappen
als voor de asduiven.

Superprestige 2018,
12 speeldagen nl. 8/04 O – 15/04 JA - 22/04 O – 6/05 JA – 20/05 O – 3/06 JA –
17/06 JO – 1/07 JO – 15/07 JO – 29/07 JO -12/08 JO en 19/08 JO.
Inleg 1 € per duif. Zondagprijzen : 20 – 15 – 3 x 10 en 11 x 5 €.
Eindklassement : de totale inzet, min 240 € aan zondagprijzen, wordt gedeeld
volgens het totaal aantal vermeldingen van alle deelnemers samen. Het aantal
vermeldingen van een liefhebber wordt vermenigvuldigd met deze uitkomst.

Klachten op de uitslag: binnen de twee dagen na de vlucht voor 19.00 u bij
Piet Callebert : 0473/961 877 of 03/605 18 61

Najaarsspel : van 2/09 tot en met 7/10 wordt gespeeld met oude en jonge duiven.
Er zijn verhoogde waarborgen die op de uitslagen zullen worden vermeld.

