Jubileumjaar 2021. 75 jaar Oost-Brabant
Ter gelegenheid van 75 jaar Oost-Brabant gaan we dit extra luister bij zetten met een groot aantal
jubileum prijzen.
Alle disciplines in onze afdeling komen daarvoor in aanmerking.
Per discipline zijn een aantal vluchten uitgekozen waarop geldprijzen worden vervlogen van €350 per
vlucht.
Deze disciplines en vluchten zijn.
1.Vitesse Oud: Rayon West en Rayon Oost, vluchten V16 en V20
2.Midfond Oud: Rayon West en Rayon Oost vluchten M19 en M21
3.Dagfond Oud: Totaal vluchten E20 en E24
4.Jonge duiven Vitesse: Rayon West en Rayon Oost vluchten J30 en J31
5.Jonge duiven Fond; Totaal vlucht J34
6.Marathon afdeling. Totaal vluchten A23 en A30
7.Marathon ZLU: Totaal vluchten Agen Oud en Barcelona.
Op elke vlucht is er een prijzenpot van €350 te vervliegen.
Het prijzenschema voor de disciplines 1,2,3,4 en 5 is als volgt:
1e prijs €50
2e prijs €50
3e prijs €25
75eprijs €200
Laatste prijs €25
Het prijzen schema voor de disciplines 6 en 7 is als volgt:
1eprijs €50
2eprijs €50
3eprijs €25
50eprijs €200
Laatste prijs €25
Als er op deze vluchten geen 50 prijzen zijn dan wordt de Jubileumprijs vervlogen op de 25eprijs
De Jubileumprijs kan alleen gewonnen worden door duiven van de bovenste 10 getekenden van de
poulebrief anders schuiven de prijzen door naar de volgende duif, die van de bovenste 10 getekenden
is.
Is de laatste prijs geen duif van de bovenste 10 getekenden dan schuift de prijs op naar de duif
erboven mits deze wel voldoet aan het criterium, enz.
Per liefhebber kan PER VLUCHT slechts één geldprijs gewonnen worden.
Een eventueel tweede geldprijs (ook al is deze hoger ) komt dus toe aan de eerstvolgende in
aanmerking komende liefhebber.
Een prijswinnende liefhebber kan wel weer een Jubileumprijs winnen op een andere vlucht.
Als er in een bepaalde discipline een vlucht uitvalt, wordt automatisch de eerst volgende vlucht in
dezelfde discipline de nieuwe jubileum vlucht. Als die vlucht al een Jubileumvlucht is, schuift deze ook
door naar de eerst volgende. Als b.v. J34 Lorris niet doorgaat wordt J36 de Jubileumvlucht.
Als er een vluchtsoort in haar geheel niet door kan gaan, dan vervalt de mogelijkheid en wordt niet
doorgeschoven naar het volgende jaar.
Bij onvoorziene omstandigheden beslist de Commissie Afdelingsconcoursen.

