FAY-AU-LOGES
29 juni

13 juli

27 juli

17 augustus

31 augustus

Inkorving : op donderdag
Coördinaten: +475440.0 / +020808.0

Basisafstand : 360km

Deelneming : Alle duiven, van de liefhebbers die vallen in de stralen van de deelnemende
lokalen nemen deel aan de hoofdvlucht (BRABANTSE UNIE).
De liefhebbers waarvan het hok gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant nemen allen deel
aan de provinciale dubbeling (GRATIS). Voor deze liefhebbers is er tevens een sectoriele
dubbeling voorzien (GRATIS)
Portduiven zijn niet toegelaten.
Gummiringen : De duiven ingekorfd met een electronische ring worden ingekorfd zonder
gummi’s. De andere duiven met één enkele gummi.
De gummiringen worden geleverd door de maatschappijen.
Reismanden : in goede staat en gelood.
22 duiven in plastieken manden. (deze worden geleverd door de vergezellers)
Zij zullen voorzien zijn van etiketten : FAY-AU-LOGES
Deze etiketten vermelden het aantal manden (onvolledige inbegrepen) en de naam van het
inkorvingsbureel (duidelijk leesbaar ingevuld a.u.b.). De onvolledige manden vermelden het
aantal duiven + het geslacht.
Vergezellers : de firma’s Bauwens en Lathouwers verzorgen de ophaling en vervoer.
Op de 3 eerste vluchten vliegen oude en jaarse samen in 1 categorie met een facultatieve
gratis dubbeling voor de jaarduiven.
Op de 2 vluchten in augustus is er geen dubbeling jaarduiven meer voorzien.
Vanaf 13 juli wordt er ook gespeeld met jonge duiven.
Gebruikte poelbrieven :
Hoofdvlucht : POELBRIEF BRABANTSE UNIE
Provinciaal : PROVINCIALE POELBRIEF (poelbrief “Pajot”)
Sector
: NATIONALE POELBRIEF
Inleg voor onkosten 1,50€ per duif
Gedrukte uitslag
1,50€ per reeks en per categorie
Alle uitslagen zullen zo snel mogelijk naar de lokalen verstuurd worden via mail, die ze
dan aan hun liefhebbers kunnen doorsturen.
Liefhebbers die ze graag rechtstreeks willen hebben, kunnen een abonnement nemen
Prijs 10€ en hun uitslagen via “OMAR” ontvangen. In deze prijs zijn ook alle andere
Halve-Fond vluchten die ingericht worden door Brabantse Unie begrepen.

Uitslag : prijs per 3-tal
Waarborgen : zullen iedere week medegedeeld worden aan de lokalen en ook zichtbaar zijn
op de website van de Brabantse Unie
www.brabantse-unie.be

De inkorvingsburelen mogen vrij hun inkorvingsuren kiezen, met dien verstande dat alle
verrichtingen uiterlijk om 21h- uur beëindigd moeten zijn.
Na de inkorving zal de maatschappijverantwoordelijke of de verantwoordelijke van de
groepering zo snel mogelijk het aantal duiven per mail mededelen.
e-mail : alex.rans@skynet.be

VACCINATIEFORMULIER – PARAMIXO

Het formulier invullen en overhandigen aan de persoon die
de duiven komt ophalen. (voor zover dit nog niet eerder
gebeurd is)
De poulage alsmede de bestatigingen dienen zo snel mogelijk doorgestuurd te worden
naar
Alex.rans@skynet.be
In geval van problemen 0475 670481

Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.

