Bijlage agendapunt 8. Afdelingskampioenschappen 2019
Voor de kampioenschappen in 2019 hebben wij tijdens de ledenvergadering van 5 november 2018 al de
nodige afspraken gemaakt. Van enkele voorstellen hebben wij toen afgesproken om deze tijdens de komende
voorjaarsvergadering te behandelen. Het gaat daarbij o.a. om welke vluchten wij zullen meetellen voor de
diverse kampioenschappen en welke uitslagen wij daarvoor zullen gebruiken.
Het bestuur stelt voor de onderstaande vluchten te gaan tellen voor de afdelingskampioenschappen. We
stellen daarbij voor om conform het Nationale kampioenschap ook het aantal vluchten dat daar telt binnen
onze afdeling te gaan tellen. Het voordeel daarbij is dat onze leden hierdoor niet verplicht zijn om aan alle
vluchten deel te nemen.
Vitesse:
Midfond:
Jonge duiven “vitesse”:
Jonge duiven “midfond”:
Snelheid:
Dagfond:
Marathon:

V15, V16, V17, V18, V21, V23, V25, V27 en V29.
6 van de 9 vluchten tellen.
M19, M20, M22, M24, M26, M28 en M30.
5 van de 7 vluchten tellen.
J25, J26, J27, J28 en J29.
4 van de 5 vluchten tellen.
F30, F31, F33, F35 en F37.
4 van de 5 vluchten tellen.
Alle bovengenoemde vluchten.
Vluchten tellen die voor de bovenstaande kampioenschappen ook tellen.
E21, E23, E25, E27, E29 en E31.
5 van de 6 vluchten tellen.
A22, A24, A25, A27, A28, A30 en A31.
Aan- en onaangewezen kampioenschap, 4 van de 6 vluchten tellen.
Voor het duifkampioenschap tellen 3 van de 6 vluchten.

Het bestuur stelt voor om punten voor de kampioenschappen uit de volgende uitslagen te gaan halen. Voor
de marathon de punten halen uit de afdelingsuitslag. Op de dagfond punten halen uit de gecombineerde
uitslagen van CC-1 t/m 5 en CC-6 t/m 8. En op alle overige onderdelen de punten halen uit de CC uitslagen.
Het laatste punt dat nog openstaat is welke berekening wij zullen nemen voor het onaangewezen
kampioenschap. Afgelopen november is er afgesproken om hierin eerst de uitkomsten van de werkgroep
Eerlijk spel af te wachten. Zoals het er nu bijstaat komen er voor het seizoen 2019 nog geen voorstellen om
het onaangewezen kampioenschap te wijzigen. Wel zullen er gaandeweg het seizoen 2019 plannen worden
gepresenteerd met hoe wij vanaf 2020 verder zouden kunnen gaan. Het is de bedoeling dat hierover dan
tijdens de NPO-ledenraad van november 2019 een beslissing wordt genomen. Gezien deze ontwikkeling stelt
het bestuur voor om het onaangewezen kampioenschap nog een jaar op de gebruikelijke wijze voort te
zetten. De kans is anders aannemelijk dat wij in 2020 opnieuw een ander systeem zullen krijgen. Dit lijkt ons
niet wenselijk.
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