
5 duiven + (1 gratis duif)

10 duiven + (2 gratis duiven)
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             PORTUGAL

Organiseert kampioenschappen sinds 1997
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             PORTUGAL

            24. september

Finale - 400km

            FCI Grand Prix Portugal
            Mundial Ranking

Ontvangstperiode van de duiven: 01. april - 29 mei 

Europees Kampioenschap

74.200 euro
Totale Prijzengeld

1e  Prijs: 2.025,00 euro + Diploma 2e  Prijs: 1.000,00 euro + Diploma 3e  Prijs: 675,00 euro + Diploma

PRIJZEN VOOR DE HALVE FINALE                                     (Op basis van 2.000 deelnemende duiven)

1e  Prijs:  2.025,00 euro + Diploma

  (Based on participation of  2.000 Pigeons)

2e  Prijs: 1.000,00 euro + Diploma 3e  Prijs: 675,00 euro + Diploma 

PRIJZEN VOOR IEDER ASDUIFKLASSEMENT             (Op basis van 2.000 deelnemende duiven)

Belasting tegen het wettelijke tarief is van toepassing op de beloningen

337,50 euro + Diploma

337,50 euro + Diploma

337,50 euro + Diploma

3. Prijs

HotSpot / Trainingsvlucht  ( langer dan 100 km)        (Op basis van 2.000 deelnemende duiven)

675,00 euro + Diploma 

675,00 euro + Diploma 

675,00 euro + Diploma

2. Prijs

1.350,00 euro + Diploma 

1.350,00 euro + Diploma 

1. PrijsHotSpot

2e  HotSpot 

1e  HotSpot 

3e  HotSpot 

1.350,00 euro + Diploma 

(Bruto bedrag prijzen)

21e  t/m 50e  Prijs:   135,00 euro + Gratis inschrijving van 

                                                            een duif voor 2023

11e  t/m 20e  Prijs:   270,00 euro + Gratis inschrijving van 

                                                            een duif voor 2023

6e  t/m 10e  Prijs:    675,00 euro + Diploma

4e  Prijs:   3.375,00 euro + Diploma

2e  Prijs:   10.125,00 euro + Diploma

3e  Prijs:   6.750,00 euro + Diploma

5e  Prijs:  2.300,00 euro + Diploma

1ste. Prijs:  27.000,00 euros + Diploma

PRIJZEN VOOR DE FINALE                                                         (Op basis van 2.000 deelnemende duiven)

51e  t/m 200e  Prijs:   
Gratis inschrijving van een duif voor 2023

Alle duiven zullen na de finale race verkocht worden op een veiling.
Aan de duivenhouder die eigenaar is van de duiven zal een prijs worden toegekend voor deelname die gelijk 
is aan 50 % van de waarde van de opbrengst van zijn duif, verminderd met de belastingen die van toepassing 
zijn, indien: → De duif een miniumwaarde haalt van 150,00 euro op de veiling.

VEILING

Sponsors

(Bruto bedrag prijzen)

(Bruto bedrag prijzen)

(Bruto bedrag prijzen)



Voor Meer Informatie ga Naar  (WWW.FPCOLUMBOFILIA.PT) of contact opnemen met onze agent

MIRA OLR 2022

Algemeen Individueel Klassement

· Er is een individueel klassement voor de 3 HotSpots, HALVE FINALE en één voor de FINALE;

· De "HOTSPOTS" -races zijn 3 officiële trainingen (van meer dan 100 km) voor de halve 

finale; · Als HALVE FINALE wordt de langste trainingsvlucht vóór de FINALE beschouwd.
  

Asduifklassement

·  Het klassement geschiedt middels de som van de gemiddelden van de officiële trainingen 

(langer dan 100 km) + Finale vlucht; ·  Per training worden de voorlopige klassementen voor de 

Asduif bekend gemaakt; · Bij gelijkspel wint de duif met de beste uitslag op de Finale vlucht; · 
Bij de Finale vlucht eindigt de vaststellingsperiode wanneer 25% van de duiven is teruggekeerd 
of om 15.00 uur de dag na de lossing.
Om de asduif te winnen, moeten alle duiven in de laatste race geclassificeerd staan.

Inschrijvingen:

·   Het inschrijfgeld bedraagt €100 per duif;

·   De duivenliefhebbers kunnen een groep vormen en een naam voor het team kiezen;

·   Ieder team bestaat uit maximaal 12 duiven;

·   Per team van 5 duiven mag er gratis 1 extra duif deelnemen;

·   Per team van 10 duiven mogen er gratis 2 extra duiven deelnemen;

·   Indien u met meer dan één team deelneemt, dient u de teams te identificeren 
     (team A, team B...);

·   Alle duiven ingeschreven in de FCI Grand Prix van Portugal strijden om alle prijzen;

·  Bij de inschrijving dienen bankgegevens te worden opgegeven voor het overmaken van 
eventuele geldprijzen, evenals mobiele telefoonnummers en e-mailadressen;

· Alle deelnemers moeten hun mobiele telefoonnummer vermelden in het 
registratieformulier zodat we sms-berichten kunnen sturen met relevante informatie 
over hun duiven tijdens het kampioenschap Mira OLR 2022.

·  Duivenliefhebbers moeten hun foto (JPG-bestand) verzenden, zodat de FPC ze op de 
website plaatst wanneer hun duiven een relevante uitvoering hebben.

·   Inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld;

·   Het inschrijfgeld kan contant of via een bankoverschrijving worden
Voldaan. In dit laatste geval zijn de kosten voor de opdrachtgever.

      

       Bank SANTANDER TOTTA  Fernão Magalhães - Coimbra  
       IBAN: PT50 001800010020182580752  /  BIC: TOTAPTPL

Trainingskalender - Eindwedvlucht

   · De trainingskalender wordt op de site van de FPC (www.fpcolumbofilia.pt) bekend 
     - 22 - gemaakt Datum van de eindwedvlucht: 24. september 20 Afstand: 400 km.

Mr. Frans Hermans
.

Phone: +32 5248 1148
Mobile: +32 474 131 227

Email: flemishlion52@yahoo.com

Mr. Jean Marie Colson
.

Mobile: +32 475 440 089

Email: jm.colson@skynet.be

U kunt de duiven sturen naar de volgende agenten en de afhaaldatum is op:

 26 maart - 30 april - 21 mei 2022.
.

De waarde van transport is 15,00 euro per duif

Welke documenten moeten samen met de duiven worden toegestuurd?

· Stambomen + eigendomsbewijzen + Inentingsverklaring tegen het paramyxovirus  ;

· De organisatie neemt geen enkele verantwoording op zich in geval van verlies, ongelukken of  
ziekte van duiven, waardoor deze niet aan de trainingen of eindwedvlucht kunnen deelnemen. 
Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd;

Opmerking
» -Duiven zonder stamboom of waarvan de stamboom de afkomst van de duif niet juist iden
tificeert, krijgen een boete van 50% van de waarde van de gewonnen prijzen en hebben geen 
recht op eventuele deelname in de veilingopbrengst van de verkoop van de duiven.

Thuisadres:
Burgemeester
Lemmensster 21, 8220 Moerzeke
Belgium

Thuisadres:
7061 THIEUSIES,
Belgium
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