SPONSORPLOEGENKAMPIOENSCHAP
SEIZOEN 2021
REGLEMENT :
1. Om lid te worden van de “ Sponsorclub DOE WEL & ZIE NIET OM “ – Mazenzele kan
men zich tot zaterdag 17 april 2021 uiterlijk tot 21 uur inschrijven in het lokaal of bij de
bestuursleden. De inschrijvingsprijs bedraagt : € 10,00.
Op de hier vermelde datum – zaterdag 17 april 2021 – zal er omstreeks 21u30 uur een
geleide trekking van de ploegen ( drie liefhebbers per ploeg ) doorgaan.
1. Het ploegenkampioenschap zal betwist worden op de Quievrainvluchten 2021
georganiseerd in het lokaal met 3EA OUDE, de 3 EA JAARLINGEN en de
3 EA JONGE met als basis volgende puntentoekenning per gewonnen prijs :
Eerste afgegeven duif : 1 (één) punt.
Tweede afgegeven duif : 2 (twee) punten
Derde afgegeven duif : 3 (drie punten)
Eventuele dubbelingen tellen mee voor het puntenklassement van dit kampioenschap..
2. Voor de oude duiven zullen er punten toegekend worden op basis van de resultaten van
alle vluchten georganiseerd door de maatschappij vanaf zondag 5 april tot en met de
laatste vlucht van het seizoen; voor de jaarlingen vanaf zondag 5 april tot en met in
principe de katuitvlucht in augustus, voor de jonge duiven vanaf de eerste zondag van
de maand juni tot en met de laatste vlucht van het lopende seizoen.
3. Bij een gelijk aantal punten telt het beste coëfficiënt.
4. Indien een ingeschreven liefhebber geen twaalfmaal heeft deel genomen aan de
wedstrijdvluchten uit QUIEVRAIN- georganiseerd door de maatschappij binnen het
vermelde ploegenkampioenschap - wordt de geldprijs van de ploeg gelijkmatig
verdeeld onder de ploegmaats die wel rechtmatig hebben deelgenomen.
5. Elke ingeschreven liefhebber die voldoet aan de bepalingen van artikel 5 van
onderhavig reglement heeft minimum zijn inschrijvingsprijs terug.
De HOOFDPRIJS , voor de ploeg die zich het eerst klasseert, bedraagt €210,00.
Vervolgens worden volgende geldprijzen aan de geklasseerde ploegen toegekend :
€180,00 - €150,00 - €120,00 - €90,00 - €75,00 tot uitputting.
6. De 10 individueel best geklasseerde liefhebbers ontvangen een prijs in
natura (duivenvoeder).
7. De gelddeling heeft normaliter plaats tijdens de jaarlijkse statutaire Algemene
Vergadering van de maatschappij (einde november van het lopende jaar). De
aanwezigheid van de liefhebber tijdens de proclamatie voor de in ontvangstname van de
geld – en naturaprijzen is vereist.
LIEFHEBBERS AARZEL NIET
om aan DIT JAARLIJKS SPORTIEF EVENEMENT DEEL TE NEMEN

