
Kampioenschappen  2021 Gewest Oost
Er zijn 4 reeksen : jaarduiven en oude duiven samen, oude duiven, jaarduiven en 

  jonge duiven. Vanaf 1 augustus 1 reeks oude en jaarduiven samen ipv 

  3 reeksen.

SNELHEID : 

Oude duiven :  10 uitslagen met 1e en 2e inzet te kiezen uit alle snelheidsvluchten 

t.e.m.Laon vanaf 20/3/21 t.e.m het weekend van 31/7/21 

Jaarduiven : 10 uitslagen met 1e en 2e inzet te kiezen uit alle snelheidsvluchten

t.e.m.Laon vanaf 20/3/21 t.e.m het weekend van 31/7/21 

Jonge duiven: 10 uitslagen met 1e en 2e inzet te kiezen uit alle snelheidsvluchten 

t.e.m.Laon vanaf 16/5/21 t.e.m het weekend van 04/09/21 

10 prijzen per reeks

Asduiven : 10 uitslagen te kiezen uit bovenvermelde snelheidsvluchten 

1 prijs per samenspel per reeks

Voor de kampioenschappen snelheid tellen de uitslagen van het eigen samenspel.  

HALVE FOND

Oude duiven :  8 uitslagen met 1e en 2e inzet te kiezen uit alle halve fondvluchten 

t.e.m. Gien/Fay-au-Loges vanaf 1/5/21 t.e.m. het weekend van 24/7/21

Jaarduiven : 8 uitslagen met 1e en 2e inzet te kiezen uit alle halve fondvluchten 

t.e.m. Gien/Fay-au-Loges vanaf 1/5/21 t.e.m. het weekend van 24/7/21

Jonge duiven: 5 uitslagen met 1e en 2e inzet te kiezen uit alle halve fondvluchten 

t.e.m. Gien/Fay-au-Loges vanaf 03/7/21 t.e.m. het weekend van 21/8/21

SEZANNE KOTK TELT DIT JAAR OOK MEE 

10 prijzen per reeks

Asduiven:

         oude duiven:8 uitslagen te kiezen uit bovenvermelde halve fondvluchten 

         jaarduiven:8 uitslagen te kiezen uit bovenvermelde halve fondvluchten 

         jonge duiven:5 uitslagen te kiezen uit bovenvermelde halve fondvluchten 

3 prijzen per reeks

Voor de kampioenschappen halve fond tellen de gewestelijke uitslagen

Per reeks zal de 1e liefhebber van elk samenspel: Voorkant Oost, Midden Oost

en ANOH een waardebon of een zak voeder ontvangen op volgende vluchten : 

Voor de oude duiven : van Mettet 20/3/21 t.e.m. Gien 15/05/21

Voor de jaarduiven : van Chimay 25/4/21 t.e.m. Gien 26/06/21

Voor de jonge duiven : van Mettet 16/5/21 t.e.m. Dizy 04/09/21

Deze prijs kan men alleen ontvangen in het samenspel waar men heeft ingekorfd en  

op voorwaarde dat er minstens 100 duiven deelnemen aan het gewestelijk spel en 

2 liefhebbers in het eigen samenspel



Algemeen kampioenschap : het totaal van de 3 reeksen

Snelheid :5 prijswinnaars per samenspel

Halve fond : 10 prijswinnaars

Punten met oude kunnen enkel behaald worden op de uitslag van de oude duiven

Punten met jaarduiven kunnen enkel behaald worden op de uitslag van de jaarduiven

De kampioenschappen worden automatisch bijgehouden door het bestuur

Kampioenenviering zal doorgaan op zaterdag  ?????

Iedere liefhebber dient zijn prijs persoonlijk af te halen.


