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Nationale Kampioenschappen 2015
Vlieglijsten
Dit jaar is er een pilot gehouden in afdelingen 2 en 9 met betrekking tot de invoering van
vlieglijsten.
De pilot is niet geheel conform de voorschriften uitgevoerd. Voornaamste punt was dat de
belangrijkste afdeling om een goede pilot te krijgen ontbrak (afd.5 ).
Het bestuur stelt voor:
1. De vlieglijsten in 2015 nog niet in te voeren.
2. De pilot nogmaals uit voeren. Een voorwaarde is dat afdeling 5 hier ook zeker bij betrokken
moet worden. Eind 2015 zullen wij dan de resultaten bekijken. Het is noodzakelijk dat
afdeling 5 hieraan mee doet.
Bestuur NPO wil in 2015 al wel een wijziging in de Nationale Kampioenschappen doorvoeren.
1. Op de volgende categorieën worden kampioenschappen vervlogen:
Vitesse, Midfond, Jonge duiven, Eendaagse Fond, Marathonvluchten en Natour Oud.
Voor de jeugdleden wordt dit: Vitesse, Midfond en Jonge duiven.
2. Het aantal vluchten dat telt voor de diverse categorieën is:
Vitesse
6 van de 8 vluchten
Midfond
5 van de 7 vluchten
Jong
6 van de 8 vluchten
Natour oud
6 van de 8 vluchten
Eendaagse Fond
4 van de 5 vluchten
Marathonvluchten
4 van de 5 vluchten hokkampioenschap
3 van de 5 vluchten duifkampioenschap
3. In 2015 hebben we voor de hokkampioenschappen aangewezen en onaangewezen
kampioenschappen. Er is geen gecombineerd kampioenschap aangewezen en
onaangewezen meer, en we kennen duifkampioenschappen.
4. Aangewezen tellen 2 duiven van de bovenste 3 duiven.
5. Onaangewezen worden de punten van de prijsduiven opgeteld en gedeeld door het aantal
duiven dat men mee heeft. Minimaal deelgetal is 10.Voor de eendaagse fondvluchten en
de marathonvluchten is het minimale deelgetal 5.
6. Er worden op de kampioenenhuldiging 10 kampioenen per categorie gehuldigd.
(aangewezen en onaangewezen)
De eerste 25 kampioenen per categorie ontvangen een diploma.
Bij de duifkampioenen worden de eerste 5 duiven gehuldigd en ontvangen de eerste 10
kampioenen een diploma.
7. De prijsverhouding is 1 op 3. Voor de marathonvluchten blijft de prijsverhouding 1 op 4.
Dit houdt in dat de bestanden voor de Nationale Kampioenschappen, die de samenspelen
aan moeten leveren, een prijsverhouding van 1 op 3 moeten hebben.
Bestuur NPO

