MET VERBROEDERING TIENEN DEELNEMEN AAN DE LOKALENCOMPETITIE
PA MOK in THAILAND.
Verbroedering Tienen krijgt de kans om deel te nemen aan de “Lokalencompetitie” van Pa Mok – Chiang Mai in
Thailand. De bekende one loft race organiseert een vriendschappelijke competitie tussen verschillende lokalen.
De competitie is kosteloos voor de lokalen en krijgt bovendien nog financiële winstkansen.

FCI OLR Pa Mok

Finalevlucht Chiang Mai - Pa Mok:13-16 december 2019 – 490 km

LOKALENCOMPETITIE
Doelstelling:
1) Promoten van de One Loft Racing (OLR) in het algemeen en specifiek de OLR Pa Mok – Chiang Mai
Thailand.
2) Een vriendschappelijke competitie tussen verschillende lokalen ongeacht snelheids-, halve fond-, of
fondlokaal.
3) De competitie is kosteloos voor de lokalen maar met mogelijkheid tot (financiële) winstkans voor lokaal.
4) De mogelijkheid voor een lokaal om een lid in de OLR spotlicht te plaatsen.
Reglement:
* De lokalencompetitie staat open voor alle duivenlokalen erkend door de nationale federaties.
* De competitie is niet gericht op de individuele eigenaars van de duiven maar op het lokaal die ze
vertegenwoordigen.
* Een lokaal neemt deel aan de competitie met een team van minimum 4 duiven en maximum 10 duiven.
* Een lokaal kan meerdere teams insturen (Team A – Team B – …)
Met die voorwaarde dat een nieuw team pas kan inschrijven na het volzet zijn van voorgaande team (10
duiven).
* Voorwaarden samenstelling team:
° Er kan slechts 1 duif per liefhebber/lid deelnemen per team
° De deelnemende liefhebbers dienen spelend lid te zijn van het lokaal
° Een liefhebber kan niet met meerdere lokalen deelnemen.
* De lokalen nemen gratis deel aan de competitie (geen activatie en transportkost)
* De duiven van de lokalencompetitie zijn niet geactiveerd en kunnen ook in de loop van de OLR ook niet
geactiveerd worden. M.a.w. de duiven van de lokalencompetitie worden geklasseerd in de algemene uitslag van
de OLR, maar kunnen niet genieten van het prijzengeld.
Voordelen bij deelname lokaal
De eerste 200 duiven vanuit de finale worden door de organisatie verkocht.
Wanneer een duif van het lokaal zich hierbij klasseert ontvangt het lokaal 40% van deze verkoopprijs.
De organisatie schenkt aan elk deelnemend lokaal een gratis activatie Pa Mok race 2020.
Deze schenking, ter waarde van 100euro, kan het lokaal aanwenden voor de eerste van hun lokaal binnen deze
competitie of als ereprijs op één van hun vluchten.
Verwachtingen vanuit het lokaal
1) De leden aanspreken/motiveren tot deelname.
2) Instaan voor het verzamelen van de duiven en bijhorende formaliteiten (paramyxo-attest,eigendomsbewijs en
pedigree)
3) De deelnemende duiven afleveren bij de inzameling (zondag 26 mei a.s.)
4) Tijdens seizoen en kampioenviering aandacht geven aan deze competitie door de deelnemers op de hoogte
te houden van de resultaten.
De organisatie staat in voor:
1) het kosteloos transport van de duiven (40 euro per duif)
2) de lokalen te infomeren inzake de race en het finale resultaat.
3) een activatie/deelname 2020 te voorzien aan elk deelnemend lokaal
4) een trofee te voorzien voor de eerste duif van de lokalencompetitie

Onze contactpersoon is Michel Vandeweyer. (michel.vandeweyer2@telenet.be)

De aangeleverde duiven dienen best minimum 30 dagen oud te zijn.
Bij aankomst gaan zij eerst nog 20 dagen in quarantaine alvorens bij de andere duiven geplaatst te worden.
Beter is indien ze nog wat ouder zijn. Indien we ze zaterdagavond (25 mei 2019) verzamelen kan ik ze
dinsdagochtend laten enten.
Indien mogelijk mogen de liefhebbers die wensen deel te nemen reeds de ringnr van het deelnemende duifje
doorgeven. Dit om reeds wat administratie te kunnen voorbereiden.
Indien je belangstelling hebt kan je ook een mailtje sturen naar verbroedering.tienen@ skynet.be wij geven het
dan door aan Michel.
Ps. De eigendomsbewijzen moeten mee afgegeven worden met de duifjes.

