
Reglement
ZLU - TopPigeons Champions League

1.  De ZLU - TopPigeons Champions League ZLU wordt vervlo- 
 gen over de ZLU vluchten van 2018. Agen jaarlingen telt niet  
 mee voor dit klassement.
2.  U kunt hiervoor vooraf op naam en lidnummer inschrijven.  
 VOL = VOL
3.  De inschrijving loopt tm. één week voor PAU of tot dat deze  
 gesloten is. De lijst met deelnemers en prijzenverdeling  
 zullen hierna door de ZLU en TopPigeons worden gepubli- 
 ceerd. Hierop is nog reclame mogelijk.
4.  Deelname is niet overdraagbaar en gekoppeld aan de deel- 
 nemer/lidnummer.
5.  De inzetprijs bedraagt 10 euro
6.  De deelnemers spelen per vlucht tegen de volgens het  
 wedstrijdschema bepaalde deelnemers. Elke deelnemer  
 speelt met de bovenste drie getekende en de winnaar is
	 diegene	die	het	eerst	één	van	deze	drie	op	de	definitieve	 
 ZLU uitslag heeft.
7.  Het prijzengeld* is:
 1e prijs 1000 euro - 2e prijs 750 euro - 3e prijs 500 euro
 * Prijzengeld gegarandeerd bij voltekening.  
 * Bij niet voltekening naar rato van aantal deelnemers.
8.  De prijzen worden uitgereikt op de ZLU sterrenshow.
9.		 De	ZLU	 stelt	 een	arbiter	 aan	die	 in	 geval	 van	een	 conflict	 
 bindend advies geeft.

In het ZLU-jubileumjaar 2018 wordt de Toppigeons ZLU Cham-
pions Legue georganiseerd.De ingeschreven deelnemers gaan 
in een knock out systeem zoals gebruikelijk bij bijv. tennistoer-
nooien een competitie met elkaar aan over alle ZLU-vluchten, 
behalve Agen jaarlingen, met de bovenste 3 getekenden. Deel-
nemers worden middels loting ingeroosterd, waarbij bepaald 
wordt wie tegen wie speelt. Dit wedstrijdschema wordt voor 
aanvang van het seizoen gepubliceerd. Een voorbeeld van een 
toernooisheet treft u hierna aan:

De liefhebber die op de eerste vlucht, in dit geval Pau, eerder 
één van zijn eerste 3 getekenden op de uitslag heeft gaat door 
naar de volgende ronde. (vlucht).  De verliezer is uitgeschakeld. 
Pakt geen van de  beide één van de bovenste 3 van de lijst, dan 
betekent dit dat beiden zijn uitgeschakeld en gaat  de tegen-
stander van de eerst volgende ronde door naar de daarop 
volgende ronde. Op Perpignan blijven er 
dan nog 4 deelnemers over, die  
strijden om de plaatsen 1 t/m 4. Dit 
zijn	 	 de	winnaars	 van	de	halve	 finale	
die om de plaatsen 1 en 2 spelen en de 
verliezers die spelen  om de plaatsen 
3 en 4.

Knock-out schema

3E / 4E PLAATS


