Sektion 32’s konditioner for 2018
Flyvegebyr: 8,50 kr. pr due på sektionsflyvningerne.
Opsamlingsrute
Koldinghus: 18:30
Dana 063: 19:00
Åbenrå: 20:00
Gråsten: 20:30
Korrektionsskema skal blive i foreningerne til evt. senere kontrol.
Kurveattest skal afleveres til chaufføren ved afsendelse af duerne

Pakning:

Sektionsflyvninger. (stålkasse) 25 han/hun/unger.
DDB flyvning.: (kurve) 26 hanner/28 hunner/ 28 unger

Mærkesedlerne skal sættes på forsiden af stålkasserne ved sektionsflyvningerne.

Ændring/Aflysning
Kan en flyvning ikke gennemføres den planlagte dag og sted, er det op til løsladeren at udskyde, flytte eller
aflyse flyvningen.
I ugerne 18, 19 & 20 vil mulige flyvedage blive enten fredag, lørdag eller søndag, så frem løsladeren
vurderer flyvevejret er bedst på en af nævnte dage.
I tilfælde af aflysning af en sektionsflyvning tilbagebetales kun indskuddet for klassespillet.
Slippes duerne på kortere afstand end Quickborn, kan disse flyvninger ikke tælles med i mesterskaberne.
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Sektionens sæsonstart diskette
Inden sæsonens første flyvning vil der blive udsendt en fil som indeholder alle sektions flyvninger. Så den
enkelte forening er fri for selv at oprette alle sektionsflyvninger. Hver forening skal dog forsat selv opsættes
antal afkrydsninger og spil mv.

Regnskabsfiler
Den elektroniske regnskabsfil angående sektionens flyvninger skal sendes pr. e-mail til ddb@brevduen.dk
seneste fredag aften. Ligeledes skal regnskabsdata vedr. DDB flyvninger sendes til torbenjuhl61@gmail.com
Er filen ikke modtaget ved løsladelse, kan de implicerede duer diskvalificeres.

Løsladelse
Løsladelsestidspunktet vil fremgå på sektions hjemmeside www.sektion32.dk/sliptider.
4 duers flyvningerne skal altid slippes først, medmindre der opstår vejrlig grund til andet.

Indberetning af stemplingstider
Medlemmerne skal inden 30 minutter efter første hjemkomst indberette tiden ( timer, min. og sek.) til
foreningen. Foreningen skal inden for 1 timer efter sidste sektionsflyvnings hurtigst hjemkomst, indberette
på DdBs hjemmeside.
Hvis der er medlemmer, der har bedt om fritagelse for indberetning på grund af fravær, skal disse
medlemmer også indtastes, med en flyvehastighed på 333 mpm og en hjemkomsttid på 23.23.23.
Hvis en forening ikke indberetter rettidigt kan denne tildeles en advarsel, efter 2. advarsel kan foreningen
idømmes en bøde på kr. 500,00.

Resultatudregning
Når udregningen efter weekendens flyvninger er slut, skal foreningens data vedr. sektionsflyvningerne
sendes til ddb@brevduen.dk og udregningerne for DDB flyvninger skal sendes til resultat@brevduen.dk
Dette skal ske senest mandag aften.
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Præmier/ konkurrencer
Pointsystem til beregning af mesterskaber mv.
1000-point systemet:
Startende med 1000 point for første due og efterfølgende point fordeles efter hastighed mpm.
Formel: (hastighed mpm/vinderduens hastighed mpm)*1000

Grand Prix flyvninger
På alle dobbeltflyvninger må der kun medsendes 4 duer pr. weekend på den første flyvning.

Klassespil
DDB: A (5 gange indsats) + B (10 gange indsats) i både gruppen og sektion
Klasse 1,2,3,4,5 (kr. 2, kr. 5, Kr. 15. Kr. 30, kr. 50)

Sektion: (10 gange indsats)
Klasse 1,2,3 (kr. 2, kr. 5, Kr. 15.)

Ærespræmie til vinderne af sektionsflyvningerne (kr. 200,00)
Uge 18: Skænket af Dan 063 Dana (begge flyvninger)
Uge 19: Skænket af Dan 070 Åbenrå (begge flyvninger)
Uge 20: Skænket af Dan 240 Gråsten (begge flyvninger)
Uge 21: Skænket af Dan 227 Koldinghus (begge flyvninger)
Uge 22: Skænket af Erling Møller (begge flyvninger)
Uge 30 & 31: Skænket af Dan 036 Kolding (Grand prix)
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Grand-Prix spil
Der kan indbetales kr. 200,00 fra hvert slag der ønsker at deltage i spillet.
Højst opnåede pointsum på alle Grand Prix flyvningerne. Der medregnes første due på hver flyvning.
Præmie: (til deling)
1. Præmie 50% af indbetalt deltagergebyr
2. Præmie 30% af indbetalt deltagergebyr
3. Præmie 20% af indbetalt deltagergebyr

Udstillingskonkurrence
De duer der var tilmeldt sektionsudstillingen i januar 2018 kan deltage i udstillingskonkurrencen
Hurtigste due der sammenlagt opnår flest point på sektionens åbne flyvning i uge 19 & 20 og DDBs åbne i
uge 21 & 22. (Slagpræmie)
1. Præmie: 50% af den del af udstillingsgebyret der går til præmie
2. Præmie: 30%
3. Præmie: 20%

Faste præmie på alle sektions flyvninger (hensættes 50 øre pr. medsendt due til præmier)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Præmie: 75 kr. + gave + evt. ærespræmie
Præmie: 50 kr.
Præmie: 40 kr.
Præmie: 35 kr.
Præmie: 25 kr.
25 kr. så langt beløbet rækker. (Summen af præmier kan ikke overstige det afsatte beløb)

Bedst afkrydset due på alle åbne sektionsflyvninger (unger og gamle)
1. Præmie kr. 150
2. Præmie kr. 100

Sponsorflyvning: Meldgaard Quickborn (åbne)

(5. maj 2018)
Pris pr. due 8,50. Præmierække for 1. sportsdue. Flyvningen tæller med i åben og single mesterskaberne.
1.
2.
3.
4.

præmie: 500 kr
Præmie: 300 kr.
Præmie: 200 kr.
100 kr. (så langt beløbet rækker)
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Sektionsmesterskabet på sektionsflyvninger
(Kun afviklede flyvninger tæller med til sektionsmesterskaberne, det betyder at ikke afviklede flyvninger
ikke kan bruges som fradrag)

Gamle åben: Højst opnåede pointsum, på alle afviklede åbne sektionsflyvninger med gamle duer, med
fradrag for 2 afviklede flyvninger. Der medregnes første due på hver flyvning.

Gamle single: Højst opnåede pointsum, på alle afviklede åbne sektionsflyvninger med gamle duer,
med fradrag for 2 afviklede flyvninger. Der medregnes første afkrydset due på hver flyvning. (sæt ét kryds i
kolonnen: sportsdue)

Grand Prix: ( gl. 4 duers flyvninger)
Højst opnående pointsum, på alle Grand Prix flyvninger, med fradrag fra 2 afviklede flyvninger. Der
medregnes første due på hver flyvning.

Unger åben: Første due på alle åbne sektions- og DdBs ungeflyvninger. Alle flyvninger tæller med.
Unger single: Højst opnåede pointsum, på alle afviklede sektionens ungeflyvninger. Der medregnes
første afkrydset due på hver flyvning. (sæt ét kryds i kolonnen: sportsdue)

Begynder-/junior: Første due på 6 valgfrie sektionsflyvninger. Kan højest vindes 3 gange.

Diplomer:

Der uddeles diplomer til de 5 bedste i hver af sektionsmesterskaberne
Ligeledes uddeles der diplomer til første due på hver af sektionens flyvninger

Es-due
Beregning: Fleste optjente point (kun 1000-point systemet) , inden for de 25 % bedste hjemkommende
duer + fløjet km (gælder kun gamle) , på alle flyvninger (sekt. + DDB) (ved pointlighed vinder den der har den bedste
placering).

Hanner:

1-2-3 præmie (gave)

Hunner:

1-2-3 præmie (gave)

1. årige:

1. præmie (gave)

Unger :

1. Præmie (gave)
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