REGLEMENT MARATHON
Aangepast 12-3-2014
De commissie Marathon 2000 stelt zich ten doel;
Het bevorderen van het fondspel in de vereniging zowel voor oude als jonge duiven.
De Marathon commissie bestaat uit 5 personen waarvan tenminste een tevens in het hoofdbestuur zit.
Voorzitter ; B.Nijssen
Leden ;Ad Peeters,J de Bruyn
Penningmeester ; W.v.Ginneken (in comb. Met G.de Rooij)
Secretaris ; Chr den Braber
Rekenaar;
J.Robbeson
De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.
Alle binnenkomende gelden worden gedeponeerd bij de penningmeester van de Eendracht.
Voor dit kampioenschap worden jaarlijks 11 vluchten aangewezen nl;
4 eendaagse fond vluchten , 3 meerdaagse fond vluchten en 4 jonge duiven vluchten.
En voor ieder onderdeel een reserve vlucht.
In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor het programma ingekort wordt zal de reserve vlucht
komen te vervallen en rechtstreeks in het programma opgenomen worden.
De Marathon is een aangewezen kampioenschap.
De Marathon kent geen combinaties in de klasseringen ieder lid wordt afzonderlijk geklasseerd.
Alleen de 1e en 2e getekende kunnen punten behalen.
Voor combinaties tellen respectievelijk 1-2 3-4 5-6 enz.
Is men lid van de vereniging maar heeft men geen duiven dan kan men, na overleg met de
Marathon commissie, met duiven van een andere liefhebber alsnog deelnemen aan de Marathon.
De feestavond is toegankelijk voor alle Marathon leden met hun partner.
Men dient zich vooraf wel schriftelijk op te geven i.v.m bestellen van het eten.
Niet leden zijn welkom na het eten of kunnen na betaling van een op dat moment geldende bijdrage
ook deelnemen aan het eten
In gevallen waar het reglement niet in voorziet beslist het marathon bestuur eventueel
na overleg met het hoofdbestuur.
Er zijn 5 bokalen te verdienen voor alle bokalen telt dat degene met de minste punten wint zijnde;
Duifkampioenschap eendaagse fond oude duiven
Hiervoor tellen de bovenste 8 van de poulebrief. De behaalde prijs is het aantal verdiende punten.
Bij niet pakken het aantal prijzen +50 bij niet mee het aantal prijzen +100
De volgende Bokalen worden berekend volgens de Marathon puntentelling
Rini Riemensbokaal;
De 4 voor de marathon tellende Dagfond vluchten oude duiven
J.vd Enden bokaal
De eerste 4 overnacht vluchten
Toekomstbokaal
De 4 voor de marathon tellende jonge duivenvluchten
Marathonbokaal
De getekende duiven over alle aangewezen vluchten .Zijnde de eerste 4 Dagfondvluchten oude duiven
de 1e, 2e en 4e overnachtvlucht en de vertste 4 Mid/Fond jonge duivenvluchten
De uitslag komt telkens op het publicatiebord te hangen en op de website www.pv-de-eendracht.nl
U WORDT ALLEN VERZOCHT OM TOE TE ZIEN OF U NIET VERGETEN BENT OPGENOMEN TE ZIJN IN DE UITSLAG
EN WAARNODIG TE RECLAMEREN BINNEN EEN WEEK NA PUBLICATIE WIJ KUNNEN NAMELIJK OOK FOUTEN MAKEN .
DE MARATHONCOMMISSIE

