
 Kampioenschappen  SNZH 2022. 
 Vlucht Winnaars SNZH 

 (Huldiging per vlucht de top 3) 

 SNZH Fond kampioenschap NPO vluchten. 
 (St-Vincent, Bordeaux, Cahors, Tarbes, Bergerac) 

 10 kampioenen aangewezen, 2 v.d. bovenste 3 
 10 kampioenen onaangewezen, 1 per �ental + deelgetal (NPO systeem) 
 3 keizerkampioenen, aan- en onaangewezen opgeteld. 
 Berekening volgens NPO verfijnde puntentelling d.w.z.: On aangewezen: Gem. punten één duif per 10 
 tal plus deelgetal. Aangewezen: Gem. punten  van 2 van de 3 bovenste duiven van de inkorfstaat. 
 De punten on.- en aangewezen bij elkaar is het totaal aantal punten voor het keizer kampioenschap. 
 Geen a�rekvlucht. 

 SNZH Fond kampioenschap ZLU vluchten. 
 (Pau, Agen, Barcelona, Sint-Vincent, Marseille, Narbonne, Perpignan) 

 5 kampioenen aangewezen, 2 v.d. bovenste 3 
 5 kampioenen onaangewezen, 1 per �ental + deelgetal (NPO systeem) 
 3 keizerkampioenen, aan- en onaangewezen opgeteld. 
 Berekening volgens NPO verfijnde puntentelling d.w.z.: On aangewezen: Gem. punten één duif per 10 
 tal plus deelgetal. Aangewezen: Gem. punten  van 2 van de 3 bovenste duiven van de inkorfstaat. 
 De punten on.- en aangewezen bij elkaar is het totaal aantal voor het keizer kampioenschap. 
 Geen a�rekvlucht. 

 West Nederlandse Marathon – CUP 
 Deze volledig  gra�s  compe��e wordt vervlogen over  Sint Vincent  – Cahors – Bergerac  . 
 Punten te behalen door de eerst geklokte duif en de eerst geklokte van de bovenste 2 van de 
 inkorfstaat, de beste 3  kampioenen  worden gehuldigd.  (€150, €100, €50) 



 ZLU - CUP 

 Deze volledig  gra�s  compe��e wordt vervlogen over  Agen  – Barcelona – Perpignan  , Punten 
 te behalen door de eerst geklokte duif en de eerst geklokte van de bovenste 2 van de 
 inkorfstaat, de beste  3 kampioenen  worden gehuldigd.  (€150, €100, €50) 

 As duif SNZH  , beste duif  NPO  vluchten en  ZLU  vluchten. 

 Gra�s prijzen per vlucht. 
 Ook dit jaar weer op alle vluchten gra�s prijzen te winnen op plek, 100, 200, 
 400, 600, 800, 1000 en laatste lie�ebber op uitslag. (één per vlucht) 
 De gewonnen prijzen worden uitgereikt op de kampioenenhuldiging, niet 
 afgehaalde prijzen vervallen aan het samenspel. 

 Algemene regels: 
 We volgen het wedvluchtreglement van de NPO en de afdeling 5 & 6. 
 Opname in het SNZH spel alleen via deelname binnen het werkgebied aangesloten NIC’s 
 Lie�ebbers het is uw verantwoording, bespreek met de centrumleider dat  niveau 8  is ingevuld. Een dringend 
 verzoek is, dat de gegevens van alle deelnemers, (dus ook deelnemers van buiten het NIC) die daar ingekorfd 
 hebben deze in één UDP van het NIC te versturen naar Compuclub. De bescheiden van alle 11 vluchten van het 
 SNZH Niveau 8, binnen 24 uur per UDP te versturen naar Compuclub. 

 De inleg is €.0,20 per duif, 
 De uitslagen worden geplaatst op onze site:  www.SNZH.NL 
 Geen papieren uitslag. 

 * Voor alle vluchten geld de neutralisa�e�jden regeling volgens het NPO reglement. 

 Prijsuitreiking op een zaterdag 29 oktober 2022. 

 Lie�ebbers van Noord & Zuid Holland, alle reden om met dit prach�ge 
 Sector2/interprovinciale spel mee te doen! 

 Een pre�g vliegseizoen wordt u toegewenst door de commissie SNZH. 

http://www.snzh.nl/

