Kampioenschappen Obrafo 2022
Werking van de kampioenschappen & asduiven
 Alle liefhebbers en duiven worden opgenomen in de kampioenschappen voor de uitslagen Obrafo,
Obrafo Oost en Obrafo West die in deze periodes vallen.
 Er worden voor alle categorieën en dubbelingen rangschikkingen gemaakt van alle liefhebbers en
duiven.

Deelname aan de kampioenschappen
Alle deelnemers aan een Obrafo vlucht nemen GRATIS deel aan de kampioenschappen en
andere activiteiten van Obrafo.

Periodes van de kampioenschappen
 Zijn dezelfde als de periodes van de KBDB kampioenschappen (behalve zware hafo, vanaf

14/05/22) .
 oude en jaarduiven : van 02/04/2022 t.e.m. het weekend van de nationale
Snelheid:

Kleine hafo:
Grote hafo:
Fond:
Grote fond:

wedvlucht vanuit Bourges II.
 jonge duiven : van 14/05/2022 t.e.m. het weekend vóór de laatste nationale
wedvlucht.
 oude en jaarduiven : van 7/05/2022 t.e.m. het weekend vóór de nationale
wedvlucht vanuit Bourges II.
 jonge duiven : van 11/06/2022 t.e.m. het derde weekend van augustus.
 oude en jaarduiven : van 14/05/22 t.e.m. 06/08/22.
 jonge duiven: van 16/07/22 t.e.m. 10/09/2022.
 oude duiven: de 9 georganiseerde vluchten.
 jaarduiven: de 5 georganiseerde vluchten.
 oude duiven: de 7 georganiseerde vluchten.
 jaarduiven: de 2 georganiseerde vluchten.

Kampioenschap 1&2
 Eén punt per gespeelde prijs met de eerste of tweede getekende binnen de aangeduide

periode, van de betrokken categorie.
 Enkel de prijzen op de uitslag worden in aanmerking genomen.
 Bij gelijkheid van punten, wordt het laagste van het totaal coëfficiënt eerst gerangschikt.

Kampioenschap BH (Beste Hok)
 De nummers één tot en met vijf krijgen respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 punt(en).
 Enkel de prijzen van de 5 eerste getekende op de uitslag komen in aanmerking, voor de

aangeduide periode en categorie.
 Bij gelijkheid van punten, wordt het laagste van het totaal coëfficiënt eerst gerangschikt.

Algemeen Kampioen = BH + 1&2
 Er worden punten toegediend aan de 10 eersten van elke rangschikking, 10 punten

voor de 1ste, 9 punten voor de 2de, enz… 1 punt voor de 10de.
 De punten van BH + 1&2 van alle categorieën worden samengeteld en gerangschikt van groot
naar klein.
 De algemene kampioenen op snelheid, kleine hafo, zware hafo, fond en grote fond, zullen
gevierd worden.

Koning Obrafo
 De punten van de algemene kampioenen worden samengeteld en gerangschikt van groot naar

klein.
 De eerste 10 worden meegedeeld.

Asduif
 Een rangschikking wordt opgemaakt volgens behaalde coëfficiënt (prijs * 100/aantal duiven).
 Enkel de prijzen op de uitslag komen in aanmerking.
 oude duiven: 6 prijzen
Asduif snelheid:
 jaarduiven: 6 prijzen
 jonge duiven: 6 prijzen
 oude duiven: 5 prijzen
Asduif kleine hafo:
 jaarduiven: 5 prijzen
 jonge duiven: 4 prijzen
 oude duiven: 4 prijzen
Asduif grote hafo:
 jaarduiven: 4 prijzen
 jonge duiven: 3 prijzen
 oude duiven: 3 prijzen
Asduif fond:
 jaarduiven: 2 prijzen
 oude duiven: 2 prijzen
Asduif grote fond:
 jaarduiven: 2 prijzen

Prijzentafel
Obrafo
1ste plaats
2de plaats
3de plaats
4de plaats
5de plaats

€100
€90
€80
€70
€60

Obrafo Oost
1ste

plaats
plaats
3de plaats
4de plaats
5de plaats
2de

6de plaats
7de plaats
8ste plaats
9de plaats
10de plaats

€50
€40
€30
€20
€10

Obrafo West
€50
€40
€30
€20
€10

1ste plaats
2de plaats
3de plaats
4de plaats
5de plaats

€50
€40
€30
€20
€10

Koning Obrafo
1ste plaats
2de plaats
3de plaats
4de plaats
5de plaats

€50
€40
€30
€20
€10

Asduif
 Podium (1ste, 2de en 3de) wordt gepubliceerd, de eerste krijgt een foto.
 Dit voor alle categorieën van snelheid, kleine hafo, grote hafo, fond en grote fond (=14).

Datum en details van de ‘Kampioenendag 2022’ worden later nog
meegedeeld.

