Verbroederingscompetitie
Kon.Denderbond Ninove & Olijftak Maaseik.
Nationale & Internationale Vluchten.
Doelstellingen van deze verbroederingscompetitie:
-

-

Aantonen via deze organisatie dat het perfect mogelijk is via een vriendschappelijke
competitie de betrokkenheid van liefhebbers met hun vereniging te stimuleren.
Het sociaal contact tussen liefhebbers van verschillende regio’s verhogen.
Een voorbeeld stellen om aan te tonen dat het mogelijk is een competitie tussen
verenigingen te organiseren waar alle liefhebbers individueel en voor hun maatschappij
punten kunnen scoren.
Via deze weg de duivensport promoten door de tussenstanden van deze competitie in de
pers te publiceren.
Vriendschap en spelvreugde moet het hoofddoel blijven.

Competitie reglement:
-

-

-

Alle Nationale Fondvluchten (vanaf Limoges) en Internationale Zware Fondvluchten komen
voor deze competitie in aanmerking met uitzondering van Pau. Zowel bij de Oude als
Jaarse duiven kunnen er punten gescoord worden.
Enkel de Nationale uitslagen komen in aanmerking
Er kunnen enkel punten gescoord worden met 1 van de 4 eerst getekende.
Een liefhebber kan per wedstrijd en per categorie slechts 1 x punten scoren
Slechts 5 liefhebbers van elke maatschappij komen per wedstrijd en per categorie in
aanmerking om punten te scoren voor zowel de individuele- als de verenigingscompetitie.
Het is de plaats op de nationale uitslag die bepaalt welke liefhebber in aanmerking komt om
punten te scoren.
Prijs per 1000-tal = 5p - prijs per 100-tal = 3p - prijs per 10-tal = 2p - prijs per 4-tal = 1p
De winnende maatschappij zal gedurende 1 seizoen met de Verbroederingstrofee in hun
lokaal kunnen pronken.
Voor het individueel klassement zullen alle liefhebbers die voor hun maatschappij punten
konden scoren, gerangschikt worden volgens het totaal van hun behaalde punten, bij
gelijkheid van punten is het de liefhebber met het meest aantal prijzen per 1000-tal die de
bovenhand haalt, nadien per 100-tal, nadien per 10-tal en indien dan nog geen uitsluitsel
telt het coëficient.

Huldiging & prijzen:
-

De modaliteiten voor de huldiging en de prijzen van deze verbroederingscompetitie zullen
tijdens het seizoen kenbaar gemaakt worden.

