
  

Sektionsklub 60

REGLEMENT 2019

Anmeldelser:
D.d.B`s korrektionsskemaer eller udskrift fra foreningsprogrammet skal
benyttes.
Regnskabsblanketter udskrevet fra foreningsprogrammet skal benyttes.
Kapflyvningsgebyr år 2019 er kr. 7,00 pr. due.
Mangler fod-/elektronisk ring på en due skal pågældende medlem
diskvalificeres.
Regnskabsblanketter udskrives fra foreningsprogrammet og gemmes som
kontrolmateriale.
Regnskabsfil udskrevet fra foreningsprogrammet sendes som e-mail til:

regnskab.sektion60@gmail.com
og skal være sektionen i hænde inden duerne løslades.
Gebyr/spil sendes til konto 8500-4575771314 med tydelig angivelse af
hvilken forening/ugenr. det drejer sig om. A`conto beløb kan indbetales.
Husk at kontrollere skemaer og andet en ekstra gang, da det er kedeligt
såfremt der opstår fejl især med klassespillet.  Det er trods alt penge det
drejer sig om.

Blå flyvning – Blåt papir og blå/grøn manillamærke på for-/og bagside af
kurvene på alle blå sektionsflyvninger.
Gul flyvning – Gult papir og gul/grøn manillamærke på for-/og bagside af 
kurvene på alle gule sektionsflyvninger.
Husk at skrive kurvenumre på korrektionsskemaer.

Kontingent for 2019 kr. 200,00 pr. medlem indbetales sammen med første
sektionsflyvning.

Ingen deltagelse:
Af hensyn til opsamlingen er det nødvendigt at give besked dagen før
afhentning såfremt en forening ikke ønsker at deltage på en flyvning til:
Søren Kristensen, tlf. 22183805 eller e-mail skyttekrist@fiberpost.dk
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Løsladelsestider:
Tiderne vil hurtigst muligt blive offentliggjort via sms.
Såfremt løsladelse ikke kan ske inden lørdag kl. 14.00 udsættes flyvningen til
søndag. Kan flyvningen ikke gennemføres inden kl. 12.00 kan løslader aflyse
den efter aftale med vognmanden. Det er løsladerens suveræne ret at udsætte,
aflyse eller flytte duerne til et sted, hvor slip kan gennemføres.
Ved aflysning vil indskud i klassespil blive tilbagebetalt.

Indberetning
af sektionens flyvninger sker på DdB`s hjemmeside hurtigst muligt dog senest
15 minutter efter første dues hjemkomst.
For medlemmer der ikke har adgang til internet indberettes til en kontaktperson
i egen forening.

Efter flyvningen:
Indberetninger sendes til Johannes Christensen ”170” straks efter flyvningens
opgørelse. Indberetning skal ske ved indsendelse af resultatfil udskrevet fra
foreningsprogrammet via e-mail til:

resultat.sektion60@gmail.com

HUSK: Uge 18-19-20 også at indberette til DdB straks efter flyvningens 
opgørelse. Indberetning skal ske ved indsendelse af resultatfil udskrevet fra
foreningsprogrammet via e-mail til

resultat@brevduen.dk
Evt. protest mod de offentliggjorte resultater rettes til sektionsformanden.
Iøvrigt er DdB`s reglement for afsendelse, opgørelse og opbevaring af
kontrolmateriale også gældende for sektionen.

Præmier til først hjemkomne duer:
Sektionen udsætter 1 præmie à 175 kr., 1 præmie à 75 kr. og 1 præmie à 50 kr.
til de tre hurtigste duer på hver flyvning.
Mesterskabspokalerne fortsætter som hidtil.
Klassespil i sektionen:
Som på DdB`s flyvninger. Indskud i klasserne A og B 1,2,3,4,5 på
henholdsvis 2, 5, 15, 30 og 50 kr.
I klasserne 1-5 A er præmierne i hver klasse på 5 x indskuddet.
I klasserne 1-5 B er præmierne i hver klasse på 10 x indskuddet.
Spillet markeres i korrektionsskemaets kolonne 22 og 23 som DdB`s
sektionsspil.
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Mesterskaber:

Sektions Championat: Som DdB`s lang- og mellemdistancemesterskab -
sport/åben.

Superlangdistance: Højest sammenlagte sektionspoint på fire overnatnings-/
landsflyvninger. 1 flyvning fratrækkes. Aflysning tæller som fradrag. Hurtigste
sportsdue medregnes.

Kortdistancemesterskab åbent: Højest sammenlagte sektionspoint på
planlagte indenlandske flyvninger med gamle duer. 3 flyvninger fratrækkes.
Aflysning tæller som fradrag. Frit dueantal. Hurtigste due medregnes.

Kortdistancemesterskab sport: Højest sammenlagte sektionspoint på
planlagte indenlandske flyvninger med gamle duer. 3 flyvninger fratrækkes.
Aflysning tæller som fradrag. Der afkrydses indtil 4 sportsduer. Hurtigste
sportsdue medregnes.

Ungemesterskab åbent: Højest sammenlagte sektionspoint på samtlige
ungeflyvninger (DdB og sektion). 1 flyvning fratrækkes. Aflysning tæller
som fradrag. Frit dueantal. Hurtigste due medregnes.

Ungemesterskab sport: Højest sammenlagte sektionspoint på samtlige
ungeflyvninger (DdB og sektion). Der kan afkrydses indtil 4 sportsduer.
1 flyvning fratrækkes. Aflysning tæller som fradrag. Hurtigste sportsdue
medregnes.

Junior-/Begyndermesterskab: Som DdB`s junior-/begyndermesterskab + 3
indenlandske flyvninger. Hurtigste sportsdue medregnes.

Der kan medsendes unger, når DdB starter kapflyvning. Ungerne pakkes
særskilt og beregnes ikke men deltager kun som en træningsflyvning.
Gebyr kr. 5,00 pr. unge.
Det forudsættes at der minimum sendes samme antal unger på ungekapflyvning
som på træning.

Ændret 07.03.2019


