
Ter ere van het jubileumjaar 2018 wordt er 
een unieke nieuwe competitie ingericht. 
De Champions League. De deelnemers 
gaan elkaar over alle 7 ZLU vluchten in 
een “knock out” competitie bekampen 
(let op: Agen jaarlingen telt NIET mee!). 
Dit met de bovenste drie van de lijst per 
ingeschreven deelnemer.

60 JARIG JUBILEUM ZLU
2018 is het 60 jarig jubileum jaar van de ZLU en het belooft een mooi jubileum jaar voor de ZLU liefhebbers

met een tweetal bijzondere competities, namelijk:

De ZLU TopPigeons Autovlucht BARCELONA &
De ZLU TopPigeons Champions League Competitie.

ZLU- TopPigeons

Champions League

Vooraf worden de ingeschreven 
deelnemers ingeloot en worden 
ingeroosterd in een vast wedstrijd-
schema dat vooraf wordt gepubliceerd. 
Er kunnen maximaal 256 deelnemers 
meedoen!!

Knock-out schema

Vol
=

vol!!

Vanaf de 1e ZLU vlucht spelen de deelnemers volgens het wed-
strijdschema in een knock out systeem tegen elkaar. Wie  het 
eerst op de Nationale ZLU uitslag één van de bovenste 3 gete-
kende heeft wint en gaat door naar de volgende ronde (vlucht).  
Zijn tegenstander is  uitgeschakeld. Pakt geen van beide één 
van de bovenste 3 van de lijst dan betekent dat beide zijn  uitge-
schakeld en krijgt de eerstvolgende tegenstander uit het sche-
ma een vrije ronde (“zogenaamde bye”).

Op Perpignan blijven er zo nog max. 4 deelnemers over. De uit-
slag van Perpignan, dwz de classificatie per deelnemer van de 
eerste van de bovenste 3 getekende bepaald de eindstand. 
Naast een echte Champions league voor de Nr 1 en mooie bo-
kalen voor de winnaars van de 2e en de 3e plaats zijn er mooie 
geldprijzen te verdienen. Deze prijzen zullen worden uitgereikt 
worden op de Sterrenshow 2018 op 5 januari 2019.

De inschrijving loopt vanaf  15 April via 
de TopPigeons site  t/m. één week voor 
de inkorfdatum van PAU dwz 11 juni of 
tot het maximale aantal van 256 deel-
nemers is bereikt. De lijst met deelne-
mers en het definitieve prijzengeld zul-
len hierna door de ZLU en TopPigeons 
worden gepubliceerd. Hierop is nog 
reclame tm 18 juni mogelijk. 

3e/4e plaats



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. Indien een vlucht onverhoopt niet doorgaat behoudt de 
 organisatie zich het recht voor het schema te wijzigen. 
 Zie Artikel 13.

3. U kunt voor deelname aan  ZLU- TopPigeons Champions  
 League inschrijven op naam en NPO lidnummer (8 cijfers!)
 inschrijven. Uw inschrijving is definitief als het geld per 
 bank is ontvangen door TopPigeons. Betaling van het 
 deelname bedrag betekent tevens dat de deelnemer 
 akkoord gaat met het reglement. 

4. De inschrijving loopt vanaf  15 April via de TopPigeons site   
 t/m. één week voor de inkorfdatum van PAU dwz 11 juni  
 of tot het maximale aantal van 256 deelnemers is bereikt.  
 De lijst met deelnemers en het definitieve prijzengeld 
 zullen hierna door de ZLU en TopPigeons worden 
 gepubliceerd. Hierop is nog reclame tm 18 juni mogelijk. 

5. Volgorde van ontvangst van de betaling bij TopPigeons 
 bepaalt nr. van de inschrijving!

6. Deelname is niet overdraagbaar en gekoppeld aan de 
 deelnemer en zijn NPO lidnummer (8 cijferig).

7. Het inzetbedrag bedraagt 20 euro per deelnemer

8. De deelnemer speelt  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.

9. Op Perpignan spelen de overgebleven deelnemers tegen  
 elkaar. Indien meerdere deelnemers geen van de bovenste 
 3 getekende pakt op Peprigan worden deze deelnemers  
 geklasseerd op volgorde van de 1e van de 3e getekende op
 de voorgaande vlucht normaliter Narbonne.

10. Het prijzengeld is het aantal deelnemers 
 x het inlegbedrag van 20 euro en zal volledig worden 
 uitgekeerd. Tevens worden mooie bokalen voor de 
 1e 3 deelnemers beschikbaar gesteld door TopPigeons
  1e prijs      40% van de inleg  
  2e prijs      30% van de inleg. 
  3e prijs      20% van de inleg.  
  4e prijs   10% van de inleg.

11. De prijzen worden uitgereikt op de ZLU sterrenshow 2018 
 op 5 januari 2019.

12. De ZLU stelt een arbiter aan die in geval van een conflict  
 bindend advies geeft. De naam zal vooraf bekend worden
 gemaakt.

13. Schema aanpassingen indien vlucht vervalt: indien 
 1 vlucht vervalt spelen we met max. 8 deelnemers in de  
 Finale op Perpignan, indien er 2 vluchten vervalen met  
 max. 16 deelnemers. Indien Peprignan vervalt wordt de  
 einduitslag opgemaakt obv de klassering op de voorgaan 
 de vlucht, normaliter Narbonne.


