
Union Fondclub Gistel

Vluchtkalender 2021



Kampioenschappen202Í-

Kampioenschappen min 600 km.
Wordt verspeeld met de 1st" en 2ae afgegeven duif,
Puntenverdeling: 1"t" afg.=2 punten Zao afg. = l punl Per 2,5 tal
Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend.

Kampioenschap oude + iaarse afzonderliilc

Bourges 29/5 (O+la) - Chateauroux I 5/6 [O+fa) - Argenton t9/6 (O+Ja) - La Souterraine26/6
(O+fa) -lssoudin 70/7 (O+la) - Guéret 77 /7 (O+Ja)-Bourges ll3L/7 [O+Ja)- ChateaurouxllT /B
(o+|a)

Priisverdeling:

€ 100,00 - € 75,00 - 4x€ 50,00 - 4x 25,00€

Kampioenschaooen olus 60O km.

Wordt verspeeld met de fste s1 2d" afgegeven duif.
Puntenverdeling: lste aíg. = 2 punten 2a" afg. = 1 punt. Per 3 tal
Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend.

Kampioenschap oude + iaarse afzonderliik:

Limoges 172/6 (0) - Brive 26/6 (O)- Limoges ll10/7 [O+fa) - Cahors 77 /7 (O) - Périgueux
24/7 (O+Ja) - Tulle 31/7 (O+Ja) - Souillac 7 /B (o+Ja)

Priisverdeling:

€ 100,00 - € 75,00 - 4 x € 50,00 - 4x€25,00

Kampioenschap 2020 IONGE DUIVEN

Wordt verspeeld psf fste- lde -Jdeen 4d" afgegeven duif.
Puntenverdeling: l'te 4 punten, 2d" 3 punten,3du 2 punten, 4d. 1 punt.
Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend,

Bourges ll37/7 - Chateaurouxll T /B - Argenton ll74/B - Chateauroux prov 21/B - La

Souterraine lI28/B - Montoire prov 4/9 - Chateauroux III 11/9

Priisverdeling: € 100,00 -€ 75,00 - 4X€ 50,00 - 4X 25,00€



All-Round kampioenschap.

Enkel voor de leden van Union Gistel:
Wordt verspeeld met de lstu en 2d' afgegeven duif.

Puntenverdeling: 1't' afg.=2 punten 2d" afg. = 1 punt.

Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend.

Gemengd kampioenschap voor oude, iaarse en iongen samen op:

Bourges I Nat.29l5 (O) - Chateauroux I Nat. 5/6 [O + Ja) - Argenton I Nat. 19/6 [O+]a) -
La Souterraine Nat 26/06 [O+Ja) - Limoges II Nat t0/7 (A+laJ - Narbonne30/7 (O) -
Chateauroux II Nat. 7 lB (O + fa + Jo) - Argenton II Nat 1 /B fiong) - Chateauroux III

Nat.11l9 0ong)

Priisverdeling:

Beenhesp, Italiaanse hesp, 2 X koffiemand, 2X biermand

Gratis KOPPETKAMPIOENSCHAP JONGEN

Te verspelen op volgende vluchten:

Bourges ll37/7- ChateaurouxllT /B- Argenton llt4/B - La Souterraine II 28/B-

Chateaurouxlll17/9

Elke week worden er na de inkorving nieuwe koppels getrokken.

Bii onpaar aantal speelt de laatste onpare steeds samen met de eerst getrokkene.

Het worden allemaal naturapriizen'



ASDUIVEN:

Asduif Oude min 600 km
Te verspelen op alle vluchten minder dan 600 km; kiezen uit4 vluchten.

Asduif laarse min 6O0 km
Te verspelen op alle vluchten minder dan 600 km; kiezen uit 4 vluchten.

Asduif Oude plus 600 km
Te verspelen op alle vluchten meer dan 600 km; kiezen uit 3 vluchten.

Asduif Jaarse plus 600 km
Te verspelen oP alle vluchten meer dan 600 km; kiezen uit 2 vluchten

Asduif Jonge duif
Te verspelen op alle vluchten met ionge duiven; kiezen uit 3 vluchten

Om in aanmerking te komen moeten de priizen op de uitslag VOLZET ziin.

Priizen ziin een artistieke foto van de duif per categorie.

Voorwaarden om deel te nemen aan kampioenschap.

: Deel hebben genomen aan de internet bonverkoop in ianuari2021 van Union Gistel

hetzii door schenking van een bon of een bon gekocht te hebben op die verkoping of

door een geldetiike steun gegeven te hebben.

- Om geklasseerd te worden in het kampioenschap moeten de duiven in de lokale

dubbeling voor de vriie inleg staan.

- Om geldig te ziin moeten er minimum 2/3den van de vluchten per kampioenschap

doorgegaan ziin.



Kampioenschap van het samenspel op de internationale vluchten.

Wordt verspeeld met lste en 2d. afgegeven duif per 3tal

Puntenverdeling:

- duiven in de 1't. derde van de uitslag = 3 punten
- duiven in de 20. derde van de uitslag = 2 punten
- duiven in de 3a" derde van de uitslag = 1 punt

Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend.

Kampioenschap voor oude en iaarse samen op

Pau25/06 (0) - Agen 02/07 (O+Ja) - Barcelona 09 /07 [0) - Saint-Vincent 76107 (O) -
Narbonne 30/07 [O+fa) - Perpignan 06/08 [O)

Prijsverdeling:

- 100,00€+Trofee
- 4X75,00€
- 10 x 50,00 €

NIEUW-NIEUW-NIEUW.NIEUW- NIEUW- NIEUW.NIEUW

KampioenschaLvan de Provinciale vluchten.

Wordt verspeeld met lste en 2d. afgegeven duif Oude en ]aarse
Wordt berekend op de uitslag oude regionaal per 2,5.
De hoofdvlucht is oude en jaarse samen.

Puntenverdeling: 1'te afg= 2 punten enZdu afg is 1 punt
bij gelijk aantal punten wordt coëfficiënt berekend,

Kampioenschap voor oude en iaarse samen op:

Chateauroux22/05 - Montoire 72/06 - Poitiers 03/07 en Chateauroux24/06

Prijsverdeling:5zakken-4zakken-3zakken-2zakkenen6maallzakduiveneten.



Vluchtkolender AAU Union Fondclub Oistel
Vluchtdotum Vlucht inkorfdatum calqorie Kompioenschap

zaterdagT2 mei ZO?t Choteauroux prov donderdog 20 mei 2O?7 Oude + Joorse prov vluchfen

zaterdag?9 mei 2O?l Bourges f not donderdog ?7 mei 2AZl Oude + Joorse min ó00 km O+Y

zoterdog 5 juni 2OZl Choteounoux I donderdog 3 juni 2021 Oude + Joorse min 600 km O+Y

zoterdag 12 juni 2OZl Limoges f woensdog 9 juni ?O21 Oude plus 600km O

zoterdag 12 juni 2OZl ÀÀontoire prov donderdag lO juni 2021 Oude + Joorse prov vluchten

zoterdagt9 juni 2O?1 Argenton I donderdog t7 juni2OZl Oude + Joorse min 600 km O+Y

vri.idoq 25 .iuni 2OZl Pau int moondog 2l juni 2O?1 Oude Komp samenspel

zaterdag 26 juni ?OZl Bnive nat woensdog 23 juni 2O?l Oude plus 600km O

zoterdag26 juni 2O?1 la Souterroine X donderdog 24 juni ZQZL Oude + Jaarse min 600 km O+Y

vri.idaq ? .iuli 20?t Agen int moandag 28 juni 2Q2l Oude + Jaorse Komp somenspel

zoterdag 3 juli ?OZt Poifiers prov donderdog 1 juli 2021 Oude + Jqorse prov vluchten

vrijdog 9 juli 2OZl Borcelono int moondog 5 juli 2021 Ouda Karnp somenspel

zoterdog tO jufi 2A21 Limoges If woensdog 7 luli ZOZ| Oude + Joorse plus 600km O+Y

zoterdag1o juli 2O2l Issoudun not donderdog I juli 2021 Oude + Joarse min 600 km O+Y

zaterdag 1O julí 2O?l lAontoire prov donderdog 8 juli 2021 Jongen

vrijdog L6 juli 2021 St-Vincent moondog t2 juli 2O2l Oude Komp samenspel

zaterdaglT jdi ?AZL Cqhors not woensdog t4 juli 2021 Oude plus 600km O

zaterdog t7 juli 2OZl àrércat not donderdog 15juli 2021 Oude + Joorse min ó00 km O+Y

zaterdag 17 juli 2O2l Blois prov donderdog 15 juli 2021 Jongen

vrijdog ?3 juli 2O2l fiarseille int moondog t9 juli 2O?1 Oude

zaterdag24 juli AQ?t Pérignreux naf woensdog ?l juli 2O2l Oude + Joorse plus 600km O+Y

zoterdog 24 juli ?QZl Chotequroux prov donderdag ?2 juli ?OZl Oude + Joorse prov vluchten

vrijdog 30 luli 2O?l Nanbonne int moondog ?6 juli ZO?t Oude + Joorse Komp somenspel

' zoterdag 3t jdi àO?L Tulle nat woensdog 28 juli 2O2t Oude + Joorse plus 600km O+Y

zaterdaq3l .iuli 2O?l Bourges II donderdog 29 juli 2021 O+Y+J min ó00 O+Y+J

vrijdag ó augustus 2021 Perpignan int moondog 2 ougustus 2021 Oude Komp somenspel

zot erdag 7 ougustus ZOZL Souillac not woensdog 4 ougustus 2021 Oude + Joorse plus ó00km O+Y

zat erdag 7 augustus 2O2! Choteouroux Il donderdog 5 ougustus 2021 O+Y+J O+Y+J

zolerdog 7 augustus ?OZl fÀontoire prov donderdog 5 ougustus 2021 Jongen

zoterdog 14 ougustus 2021 Argenton II donderdag 12 augustus 2021 O/Y + Jong jonge duiven

zoterdog 2l dugustus 2O?l Ghoteouroux ptnov donderdog 19 augustus 2021 O/Y + Íong jonge duíven

zaterdog 28 duguslls àQ?l La Souternoine rI donderdog 26 ougustus 2021 O/Y + Jong jonge duiven

zaterdag 4 september 2O2l iÀontoire prov donderdog 2 september 2OZl O/Y + long jonge duiven

zaterdog 11 september ?O21 Chateouroux III donderdog 9 september ?OZl OlY + long jonge duiven

Alle inkorvingen zijn van 19:00 tot 21:00 uur
uitgezonderd: Pau op ma ZLIOG vanaf 18:00 tot 21:00 uur

Barcelona: ma O5lO7 vanaf 19 tot 21:00 uur
Marseille: ma L510712019 vanaf 18:00 tot 20:00 uur

uren inkorvingen Barcelona zijn onder voorbehoud


