3de Vlucht seizoen
2012-2013
HOOFD RACE 25 Augustus 2013
Gariep Dam 623,415 km
Totaal prijzengeld – ZAR 2 553 000
(EUR 224 313)

Dinokeng Lofts
Home of

TheUltimate
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Pigeon Race!
ace!
Gelegen in de groene strook van Dinokeng, nabij Pretoria en
Zuid Afrika's nieuwste safaripark,
The Dinokeng Game Reserve
Dinokeng Lofts – GPS Coördinaten: -25.595250 28.405580

De naam Dinokeng betekent

Plaats van vele rivieren
1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

De race formule is wat Dinokeng
International one Loft Race uniek maakt!
1. Zeer goede kansen. U vliegt tegen honderden, niet tegen duizenden!
2. Race op basis van uw ervaring en eigen kweek en niet op geluk alleen!
3. Meer prijzengeld voor uw prestaties!
4. Gezonde vlucht filosofie en een uniek trainingsprogramma!
5. Bewezen en ervaren trainers en ondersteunend personeel!

Competities en prijzengeld informatie:
Totaal prijzengeld:

R2 533 000,00 (EUR 224 313.00)

Hoofdrace:
ZAR1913 000,00 (EUR 169 408.00)
As duif (beste duif):
ZAR 123 000,00 (EUR 10 892.47)
‘Serie van twee’ competitie:
ZAR 50 000,00 (EUR 4 427.83)
‘Serie van drie’ competitie:
ZAR 50 000,00 (EUR 4 427.83)
‘Meeste duiven thuis’ competitie: ZAR 50 000,00 (EUR 4 427.83)
ZAR 297 000,00 (EUR 26 301.34)
Super Turbo Races (drie):
ZAR 50 000,00 (EUR 4 427.83)
Club competitie:
Meer informatie, brochures, registratie- en inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar via onze website: www.dinokenglofts.co.za

Hoofdrace totaal prijzengeld: ZAR 1 913000.00
(EUR 169 408.00)
Hoofdrace competitie - totaal prijzengeld: ZAR 1 913 000.00 (EUR 169 408.00)
Gariep Dam – 623,415 km – 25 Augustus 2013
10de – 30ste ZAR 14 000.00 (EUR 1 239.79)
1. ZAR700 000.00 (EUR61 989.69)
31ste – 100 ste ZAR 7 000.00 (EUR 619.89)
2. ZAR170 000.00 (EUR 15 054.63)
3. ZAR 80 000.00 (EUR 7 084.53)
Troost prijzen
4. ZAR 55 000.00 (EUR 4 870.61)
300 ste ZAR 2 000.00 (EUR 177.11)
5. ZAR40 000.00 (EUR 3 542.26)
de
de
350 ste ZAR 2 000.00 (EUR 177.11)
6 – 9 ZAR 20 000 (EUR 1 771.13)

As duif (beste duif):
1. Zal worden beslist over vijf races – Ventersburg, 3x Super Turbo Races en de hoofdrace.
2. De snelheid van elke betaalde duif wordt berekend op basis van meters/min.
Bij elkaar opgeteld over de vijf races zal de winnaar bepalen.
3. Voor dit doel alleen wordt de race gesloten op precies 200 meters/min na de
eerst geklokte betaalde duif. Dit is om te voorkomen, dat duiven na een slecht
verlopen vlucht al kansloos zijn.
4. Geen duif krijgt een snelheid van meer dan 200 meters/min langzamer, dan de
eerst geklokte duif in de race.
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As duif races :
1. Ventersburg
2. Bloemfontein 1
3. Bloemfontein 2
4. Trompsburg
5. Gariep Dam

303,520
447,368
447,368
555,969
623,415

km –
km –
km –
km –
km –

07 Juli 2013
14 Juli 2013
28 Juli 2013
11 Augustus 2013
25 Augustus 2013

As duif totaal prijzengeld: ZAR123 000,00
(EUR 10 892.47)

1st
2de
3de
04de – 10de

– ZAR40 000.00 (EUR 3 542.26)
– ZAR20 000.00 (EUR 1 771.13)
– ZAR14 000.00 (EUR 1239.79)
– ZAR 7 000.00 (EUR 619.89)

Hoofdrace – ‘Serie van twee’ competitie:

1ste deelnemer met twee betaalde duiven thuis

– ZAR50 000.00 (EUR 4 427.83)

Hoofdrace – ‘Serie van drie’ competitie:
1ste deelnemer met drie betaalde duiven thuis

– ZAR50 000.00 (EUR 4 427.83)

Hoofdrace – ‘Meeste duiven thuis’ competitie :
1ste deelnemer met de meeste betaalde duiven thuis bij de 1 ste 200 – ZAR 50 000.00
(EUR 4 427.83)

Super Turbo Races (drie races)
1. Bloemfontein 1
2. Bloemfontein 2
3. Trompsburg

447,368 km – 14 Juli 2013
447,368 km – 28 Juli 2013
555,969 km – 11 Augustus 2013

Totaal prijzeng e l d R 297 000,00
Race wordt gesloten nadat twee derde van de duiven thuis zijn of naar het oordeel van het
management.
Prijzengeld per Super Turbo Race:
1ste
ZAR 25 000.00 (EUR2 213.91)
2de
ZAR 15 000.00 (EUR1 328.35)
3de
4de-10de

ZAR 10 000.00 (EUR 885.56)
ZAR 7 000.00 (EUR 619.89)

Club competitie:
Gariep Dam 623,415 km – 25 Augustus 2013

Club competitie – prijzengeld:
1ste
2de
3de

– ZAR 25 000.00 (EUR 2 213.91)
– ZAR 15 000.00 (EUR 1 328.35)
– ZAR 10 000.00 (EUR 885.56)
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Regels club competitie :
1. Inschrijfgeld ZAR 7 000.00 (EUR 619.89) plus ZAR 200.00 (EUR 17.71)registratie
kosten.
2. Clubs mogen slechts ÉÉN groep inschrijven (inschrijving plus twee
reserves) voor deze competitie.
3. Een club kan niet meer dan één duif hebben in deze race – dat betekent dat u
niet de reserves kunt activeren voor deze clubcompetitie. U kunt echter wel uw
reserves activeren voor alle andere competities.
4. Reserve duiven kunnen worden geactiveerd door de club. Als de club de reserves
NIET activeert kunnen ze worden geactiveerd door de clubleden.
5. Club inzendingen zullen ook automatisch deelnemen aan de andere competities.
6. Clubs kunnen hun reserves activeren, om deel te nemen aan de ‘serie van twee’-,
‘serie van drie’- en ‘meeste duiven thuis’ competitie.
7. In het geval dat de geactiveerde duif verloren gaat, zal deze worden
vervangen door de eerste reserve ongeacht of deze is geactiveerd of niet.
8. Reserve duiven die niet zijn geactiveerd op, of voor de 3 de Super Turbo Race,
worden te koop aangeboden aan derden, om deel te nemen aan de hoofdrace.
9. Verloren groep regel is van toepassing op een groep.

Certicaten:
Hoofdrace
1 – 20 Goud.
21 – 40 Zilver.
41 – 100 Brons.
As duif
1 – 10 Goud.
11 – 20 Zilver.
21 – 30 Brons.

Algemene informatie: vlucht reglement
1. Duiven moeten geringd zijn met 2012/2013 NPO erkende ringen.
2. Een duif kan maar één keer worden ingebracht op onze hokken.
3. Elke duif ontvangt een chipring, wanneer deze op het hok wordt geplaatst.
4. Om de duiven in de best mogelijke conditie te krijgen zullen vaccinaties,
medicijnen, voeding, training etc. naar ons beste vermogen worden toegepast .
5. Terwijl al het mogelijke wordt gedaan om geen duiven te verliezen
gedurende de uitwenningsperiode, mogen duiven worden vervangen tot eind
februari 2013.
6. Actuele informatie over alle aspecten van deze race zullen worden
weergegeven op onze website.
7. Dinokeng Lofts staat geen doping, vals spel of verschil in spelsoorten toe. Elke
duif in het hok zal precies dezelfde kans krijgen om zijn waarde te bewijzen. We
zijn toegewijd aan een eerlijk, ethisch en uitstekend management en geloven te
allen tijd in eerlijk spel.
8. Lossingen, lostijden en het sluiten van de race gebeurt naar eigen goeddunken van
het management.
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9. Training- en vliegprogramma zal worden weergegeven op onze website.
10. Duiven worden eigendom van Dinokeng Lofts vanaf het moment dat ze op
de hokken worden geplaatst.
11. Aan het einde van een specifiek seizoen, wordt binnen 10 werkdagen een
document met verschillende opties verstuurd naar de prijswinnaars. Dit document
moet volledig worden ingevuld en terug gestuurd naar ons voordat kredieten kunnen
worden toegewezen voor het volgende seizoen en de uitbetaling kan worden verwerkt.
12. Inkorven en klokken van de duiven op de hoofdrace zal gebeuren onder toezicht
van onafhankelijke liefhebbers en/of aangestelde functionarissen.
13. Liefhebbers mogen aanwezig zijn bij het inkorven van de duiven voor de hoofdrace.
14. Bezoekers zijn, na afspraak, van harte welkom op het hok, maar moeten de regels
van het hok in acht nemen.
15. Inkorflijsten, training- en raceresultaten worden weergegeven op onze website.
16. Personen direct betrokken bij Dinokeng Lofts zijn uitgesloten van deelname .
17. Teams kunnen worden gevormd met andere liefhebbers, familie, vrienden, overige
belangstellenden en zelfs door bedrijven.
18. Duiven moeten worden aangeleverd in een ratio van één geactiveerde en twee
reserve duiven (genaamd groep) om in aanmerking te komen voor de ‘verloren groep’
regel. Registratie- en inschrijfkosten moeten volledig zijn betaald voordat een duif is
geactiveerd en kan meedingen naar het prijzengeld.
19. Verloren groep regel: als een geactiveerde duif en de twee reserve duiven verloren
gaan voor de hoofdrace en er is nog geen 70% van het inschrijfgeld gewonnen als
prijzengeld, dan mag een gratis duif worden ingestuurd voor het volgende seizoen.
20. Geactiveerde Verloren Reserve Regel: Als een reserve is geactiveerd en deze gaat
verloren voor de hoofdrace en er is nog geen 70% gewonnen van het inschrijfgeld als
prijzengeld, dan mag een reserve duif gratis worden geactiveerd in het volgende seizoen.
Geactiveerde reserve duiven die verloren gaan moeten eerst worden vervangen door
onbetaalde beschikbare reserves van deze deelnemer. Als er geen beschikbaar is, zal
deze regel in werking treden.
21. Een gratis inzending kan niet leiden tot een nieuwe gratis inzending!

U kunt geen enkele competitie winnen zonder deelname!
Vergeet niet “Alles is mogelijk”!

Een deelnemer
1. Elke persoon, personen, partnerschappen, enz. die duiven plaatsen op het
hok wordt een deelnemer genoemd.
2. Iedere deelnemer kan deelnemen onder één naam. Bijvoorbeeld “Tommy
Roux”, “Tommy en Jean”, “Mean Team” of elke andere willekeurige naam.
3. Elke deelnemer moet zich zo snel mogelijk registreren wanneer het nieuwe
seizoen opent . Dinokeng Lofts kan slechts een bepaalde hoeveelheid duiven
plaatsen . Schrijf je tijdig in om teleurstelling te voorkomen.
4. De naam op het inschrijfformulier wordt gebruikt als enige contactgegeven
voor die deelnemer, tenzij anders is aangegeven bij de inschrijving.
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Inzenden duiven:
1. Duiven uit Zuid Afrika: van 1 oktober 2012 – 31 maart 2013. Nederlandse
duiven: van 15 augustus 2012 – 31 maart 2013. Transportkosten uit Nederland 35
euro per duif.
2. Bij registratie geeft de deelnemer aan welke duif wordt geactiveerd en welke de
reserves zijn. Als dat niet gebeurt dan doet het management dat voor de deelnemer.
3. Zuid Afrikaanse- en internationale duiven die verloren gaan gedurende de
uitwenningsperiode kunnen worden vervangen tot eind februari 2013. Kweek 2 of 3
duiven extra voor dit doel.

Reserve duiven:
1. Een reserve duif komt niet in aanmerking voor het prijzengeld, tenzij geactiveerd .
2. Een reserve duif kan op ieder moment worden geactiveerd(volledig
betaald).
3. Een geactiveerde reserve kan meedoen in elke competitie en prijzengeld winnen na
activatie.
4. Een verloren duif wordt na 14 dagen automatisch vervangen door een reserve.
5. Als een geactiveerde duif verloren gaat voor een prijzenvlucht dan wordt de reserve
duif automatisch gepromoveerd tot geactiveerde duif.
6. Als een geactiveerde duif terugkeert nadat een reserve duif is gepromoveerd tot
geactiveerd, dan blijft dat zo. M.a.w. de eerst geactiveerde duif is nu reserve.
7. Als een reserve duif is geactiveerd(volledig betaald), moet het bewijs van betaling
worden gefaxt of gemaild ter bevestiging voorafgaand aan een prijzenvlucht.
8. Reserve duiven die niet zijn geactiveerd voor de laatste Super Turbo Race, worden te
koop aan geboden aan derden om te kunnen deelnemen aan de hoofdrace .

Betaling en registratie:
1. Inschrijfgeld: ZAR7 000.00 (EUR 619.89) per groep. (één geactiveerd en twee
reserves)
2. Registratie kosten: ZAR200.00 per groep (EUR 17.71). (één geactiveerd en twee
reserves)
3. Inschrijfgeld is verschuldigd voor elke groep van drie duiven. Als u meer dan twee
reserves inschrijft wordt dat beschouwd als een nieuwe groep.
4. De deelnemer is aansprakelijk voor de betaling van het inschrijfgeld. Ook na
afsluiting van het seizoen als de deelnemer in gebreke is gebleven.
5. Inschrijfgeld moet worden betaald, zelfs als de duiven verloren gaan.
Zie “verloren team “ regel.
6. Een ingevuld inschrijfformulier samen met het bewijs van betaling moeten worden
ingeleverd bij onze Nederlandse coördinator.
7. Betaling van het inschrijfgeld en de registratiekosten dienen bij voorkeur contact te
worden betaald bij onze Nederlandse coördinator.
8. Bij ontvangst van uw inschrijving en betaling, bevestigen wij uw registratie.
9.Het inschrijfgeld en de betaling van het prijzengeld worden berekend op basis van
de ZAR wisselkoers.
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Internationaal:
Swift Code: ABSAZAJJ
Int. Branch Code: 632 005

Bankdetails:
Lokale Bank:
ABSA Bank, Pretoria North
Account naam: Dinokeng Lofts
Account nummer: 926 584 5971
Branch code: 632005

Verzending van duiven:
1. Voor verzending van de duiven kunnen Nederlandse deelnemers contact opnemen met de
Nederlandse coördinator of Dinokeng Lofts zal u informatie verstrekken over vergunningen,
gezondheidscertificaten etc..
2. I nschrijfformulieren dienen bij onze Nederlandse coördinator aanwezig te zijn voor of
op de dag dat het transport zal plaatsvinden.

FCI Grand Prix Circuit:
Dinokeng Lofts is officieel onderdeel van de FCI Grand Prix Races.
1. FCI liefhebbers die ons duiven sturen betalen ZAR7 000,00 (EUR 619.89) inschrijfgeld. Dit
bedrag van ZAR7 000,00 (EUR 619.89) is voor drie FCI deelnemende duiven.
2. Deze drie duiven moeten duidelijk worden gemarkeerd als deelnemende duiven voor de
FCI Grand Prix Race.
3. Deze drie duiven doen mee aan de FCI race en kunnen FCI punten worden verdiend.
4. U kunt maximaal 10 duiven insturen volgens de FCI regels. Dit betekent drie teams
(9 duiven + 1)
5. Al deze FCI duiven zullen ook worden opgenomen in de Dinokeng race. FCI liefhebbers
moeten een van de drie activeren om in aanmerking te komen voor het prijzengeld op de
Dinokeng races.
6. Elke geactiveerde duif kan prijzengeld verdienen.
7. De twee andere duiven fungeren als reserves voor de geactiveerde duif voor de Dinokeng
race.
8. De reserve duiven kunnen op elk moment worden geactiveerd (na betaling van
ZAR7 000,00 (EUR 619.89)), zodat ze ook in aanmerking kunnen komen voor het prijzengeld.
9. Een groep is altijd drie duiven. Eén geactiveerd en twee reserves.
10. Na de hoofdrace worden alle duiven geveild en na aftrek van de veiling- en administratie
kosten wordt 50% van de opbrengst uitbetaald aan de liefhebber.
11. Alle andere Dinokeng Lofts regels gelden.
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De veiling:
1. De eerste honderd duiven van de hoofdrace zullen worden geveild op dezelfde dag als de
prijsuitreiking.
2. Alle overige op tijd terug gekeerde duiven zullen met tussenpozen worden geveild op
vooraf bepaalde locaties in Zuid Afrika.
3. Alle duiven worden geplaatst op de veilingsite van Dinokeng Lofts.
4. Een 50/50 verdeling zal plaatsvinden tussen Dinokeng Lofts en de deelnemer, nadat de
veiling- en administratie kosten zijn afgetrokken.
5. Een 50/50 verdeling zal plaatsvinden tussen Dinokeng Lofts en de fokker /
oorspronkelijke deelnemer voor reserves die door derden zijn geactiveerd.
6. Geen verdeling zal plaatsvinden voor niet-geactiveerde duiven en hun reserves, zelfs indien
deze zijn geactiveerd door derden.
7. Geen verdeling zal plaatsvinden voor op het Dinokeng Lofts gefokte duiven en hun
reserves, zelfs als dit door liefhebbers of andere belangstellenden betaalde /
geactiveerde duiven zijn
8. Geen verdeling zal plaatsvinden voor duiven die voor ZAR 400.00 (EUR 35.42) of minder
worden verkocht.
9. Wij behouden ons het recht voor om een verdeling in te trekken indien een deelnemer
weigert informatie te verstrekken over stambomen / geschiedenis enz. van hun gezette duiven.
10. Voor meer informatie – neem contact op met onze Nederlandse coördinator

Onthoud: 25 Augustus 2013– De ultieme race!
Uw deelnamekaneeneerstestapzijninhetwinnenvanongelooflijkegeldprijzen!
Allesismogelijk!
Inlichtingen Nederland:
Rudolf Visser, Epemastate 41, 8926 MZ, Leeuwarden.
Telefoon: 06 43694721 Email: rudolf.visser@live.nl
Inlichtingen Zuid Afrika:
Postbus 54002, Ninapark, 0156 - 388 Deetlefs street, Pretoria North, South Africa.
Telefoon: * 012 546 2391* INT:+27 12 546 2391* Fax: 086 724 7901
Email: info@dinokenglofts.co.za - Website: www.dinokenglofts.co.za
Banie 082 872 4826 - Anton 082 444 2996
De voorwaarden en bepalingen in deze brochure en ook het registratie- inschrijfformulier bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen en geen
toevoegingen aan of wijzigingen van deze overeenkomst zijn van een kracht of hebben effect tenzij deze op schrift zijn gesteld en ondertekend door of namens de
partijen ; De betaling van prijzengeld is naar eigen goeddunken van Dinokeng Lofts en kunnen variëren afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Deze
overeenkomst met de bepalingen en voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Republiek Zuid-Afrika.
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2012 Seizoen
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