
Kampioenschappen jeugd afdeling Friesland’96 vliegseizoen 2022. 

Kampioenschappen Jeugd. 

Voor het kampioenschap tellen de punten behaald in het Jeugd Rayon: Oost of West. 

 

Onaangewezen Kampioenschap. 

Voor Vitesse en Midfond  telt de eerst geklokte duif van de eerste 15 duiven van de 

inkorfstaat.  

Voor Jonge duiven en Natour telt de eerst geklokte duif van de eerste 25 duiven van de 

inkorfstaat. 

 

Aangewezen Kampioenschap. 

Voor de aangewezen kampioenschappen telt de eerste geklokte, mits in 

de prijzen, van de twee eerst getekende duiven. 

 

Kampioenschap per Tour.  

Vitesse tellen 6 van 7 vluchten.  

Midfond tellen 5 van 6 vluchten. 
Jonge duiven tellen 6 van de 8 vluchten.     

Natour tellen 4 van de 4 vluchten. 

1 duifkampioen (per tour zonder aftrek) 

 

Punten systeem: 

Per jeugd rayon 1000 punten naar 750 punten. De prijsverhouding is 1 op 3. 

 
Jeugdkampioenschappen onaangewezen en aangewezen. 

8 Generaal Kampioenen (Hiervoor tellen: 6/7 Vitesse, 5/6 Midfond en 6/8 Jonge duiven) 

5 Vitesse Kampioenen 

5 Jonge duiven Kampioenen 

5 Midfond Kampioenen 

5 Natour Kampioenen 
 
 
Het Generaal Kampioenschap wordt berekend uit de punten behaald uit Vitesse, Midfond, 

Jonge duiven. De Natour telt niet mee voor het Generaal Kampioenschap. 

Wanneer een vlucht vervalt, wordt die als een aftrekvlucht gerekend. 
 
 
Asduif 
Van de kampioensduif, die per onderdeel de meeste punten bijeen heeft gevlogen, kan een 
foto worden gemaakt. Deze prijs wordt aangeboden door duivenfotograaf Henk Storm. 
De prijs geldt voor de beste duif op de Vitesse, Midfond, Jongeduiven en Natour. Het behaalde 
aantal punten is zonder aftrek van het slechtste resultaat.  
 
 
De regelgeving met betrekking tot de lossingen is gelijk aan die van de senioren. 
Bij de zondagvluchten geldt dezelfde regeling als bij de senioren. 
 
 
 
Reclame termijn 

Eventuele reclames op de uitslag en de kampioenschappen moeten 10 dagen na het 

bekend maken per e-mail worden gemeld bij de concoursleider de heer H. van Dijk 

E-mailadres: info@friesland96.nl 
 
Uiteraard doen alle ‘Jeugdigen’ ook mee aan de competities van de senioren! 
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