Lossingsberichtgeving en uitslagen.
Lossingen : Website afdeling: www.afdeling3.nl
Uitslagen op de websites:

Afdeling: www.afdeling3.nl
Compuclub: www.compuclub.nl
De Luchtreizigers: www.deluchtreizigers.nl

Afdelingsconcoursen.
Voor de afdelingsconcoursen kunt U alle gegevens terug vinden op de website van de afdeling

www.afdeling3.nl
Ook op ons vliegprogramma staat aangegeven als er een afdelingsconcours is met CA.
De gegevens voor deze concoursen komen ook in het clublokaal te liggen.
Voor de uitslagen ook kijken bij www.compuclub.nl meteen na de vlucht of voor de officiële uitslagen
op de site van de afdeling www.afdeling3.nl
Melden duiven op de fond.
Op alle Marathonvluchten moeten de duiven gemeld worden bij het meldadres. Zie hiervoor het
reglement van het samenspel E.B.en O.
Meldadres Marathon: Fr.v.d.Zanden - tel. 517072
Bij het melden doorgeven: lidnummer – naam – tijd ( ook de seconden) en bij de eerste drie
ook het ringnummer.
Op de eendagsfond en jonge duiven hoeft niet meer gemeld te worden.
Lichten van de klokken en elektronische systemen.
Het lichten der klokken en EC systemen gebeurt iedere vluchtdag vanaf 18:45 uur. We willen de
leden vragen om uiterlijk 19:00 uur aanwezig te zijn!
Klokken en elektronische systemen waarin duiven zijn geconstateerd moeten op iedere vluchtdag
worden afgeslagen, gelicht en zonodig opnieuw geregeld.
Ook al heeft U niet geconstateerd dan moet een elektronisch syteem na iedere vlucht toch
uitgeprint worden.
Of, als het concours niet gesloten is of andere omstandigheden, wordt een ander tijdstip van lichten
vastgesteld. Dit wordt dan bekend gemaakt.

Invliegduiven zijn vanaf seizoen 2019 weer toegestaan. Hierbij geldt wel dat het “alles
of niets” is, dus b.v. 40 duiven mee, alles als invliegduif is prima, en alles voor prijs is
prima. B.v. 20 duiven voor prijzen zetten en de 21e t.m. 40 get. als invliegduif is NIET
toegestaan.
Verengingsprijs.
De verengingsprijs wordt gehaald uit de onderlinge uitslag die in het lokaal gemaakt wordt.
Contributie, hoklijst en entlijst tegen Paramixo.
Om mee te kunnen doen aan de vluchten moet ieder lid, voor aanvang van het vliegseizoen, de
contributie betaald hebben, de hoklijst en de entlijst tegen Paramixo ingeleverd hebben.
Voor de oude duiven voor aanvang van de vluchten met de oude duiven.
Voor de jonge duiven voor aanvang van de vluchten met de jonge duiven.
Controles op het gebruik van oneigenlijke middelen.
De N.P.O. bepaalt waar en wanneer er controles uitgevoerd worden op het gebruik van oneigenlijke
middelen. De leden zijn zelf verantwoordelijk wat aan de duiven gegeven wordt.
Zorg dat U niets gebruikt dat verboden is als U aan de wedvluchten mee doet.
Laat de duiven nooit losvliegen tijdens de vluchten.

Het is verboden duiven los te laten vliegen als er vluchten zijn van afd. Oost-Brabant. Maak er een
gewoonte van om Uw duiven op zaterdag, en als er vluchten zijn op zondag, vast te houden totdat U
zeker weet dat de concoursen zijn afgelopen. Ook als U niet mee doet informeer dan wanneer de
concoursen zijn afgelopen.
Jeugdleden
Jeugdleden zijn leden t/m 18 jaar.
In het jaar dat deze 18 worden mogen ze nog als jeugdlid meespelen.
Nationale kampioenschappen.
Welke vluchten tellen voor de Nationale kampioenschappen worden gepupliceerd.
Wat algemene punten
De organisatie rond het inmanden, inleveren poulebrieven, afrekenen, lichten, enz. gebeurt zoals is
afgesproken op de vergadering of zoals gepubliceerd wordt.
Kom op tijd!
Het clublokaal is pas open een half uur voor aanvang van de activiteiten.
Alleen diegene waarmee men bezig is mag bij het inmanden en lichten zijn.
Help bij het inmanden even mee, inmanden, klok kijken.
Niemand mag eigen duiven inmanden en zijn eigen klok of elektronisch systeem lichten.
Prints uit de elektronische systemen moeten getekend worden door de commissie en het lid.
Na het inmanden en lichten moeten de elektronische systemen nog ingelezen worden.
Loop dus niet weg voordat U getekend heeft en voordat ze ingelezen zijn.
Als iedereen meewerkt is alles zo klaar.
Voorkom teleurstelling!
Klokken en EC systemen vallen onder verantwoordelijkheid van de individuele liefhebber.
Dus let op onderstaande aanwijzingen!
Dit kan problemen voorkomen.
Achteraf kan er meestal niets meer gewijzigd worden. Alleen bij het inkorven kan men nog wijzigen.
Bij inkorven:
1. Geeft het EC systeem dezelfde tijd aan als de atoomklok
2. Kijk of ook alle duiven over de antenne gegaan zijn voordat u print
3. Klopt op de uitgeprinte inkorflijst:
– tijd van aanslag
– tijd van printen
– staan de getekenden goed.
4. Verplicht is om uw handtekening te plaatsen onder aan de inkorflijst door deelnemer en
commissie.
Bij lichten:
1. Men moet de klok/EC systeem laten lichten bij het inkorfcentrum waar men ook heeft
ingekorfd.
2. Kijk of het systeem dezelfde tijd aangeeft als de atoomklok
3. De aankomstlijst moet ondertekend worden door deelnemer en commissie
Bij aansluiten van EC systemen

Sluit eerst alle stekkers aan en zet daarna pas de spanning aan.
Dat kan problemen voorkomen.

