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Aan de "Dobbelsteenpot 2018 ( 1ste getekende)" kunnen alle liefhebbers die op een
wedvlucht duiven inkorven, deelnemen, met de bovenste duif van de inkorflijst: de
zogenaamde 1ste getekende.
Steeds 1 week voorafgaand aan de vlucht(en), wordt door de concoursleider met behulp
van een dobbelsteen ( 20 vlaks ) met het afslaan van de klokken een nummer gegooid.
Nadat de uitslag bekend is, worden de 1ste getekenden in volgorde van de uitslag
gerangschikt.
•
•

Alle 1ste getekenden tellen mee op de uitslag, dus ook van die liefhebbers welke
niet hebben deelgenomen.
Echter deze liefhebbers kunnen geen aanspraak maken op de inleg van het
prijzengeld.

De 1ste getekende met de plaats die gelijk is aan het nummer van de dobbelsteen is de
winnaar van de prijs.
Is het dobbelsteen nummer hoger dan het aantal 1ste getekende op de uitslag, dan gaat
de prijs naar de laatste 1ste getekende in de uitslag.
De inleg per vlucht is € 1,00 per deelnemer.
De prijs is afhankelijk van de totale inleg.
Van de totale inleg wordt 75% uitgekeerd aan de winnaar, en 25% gaat naar de kas van
de C.C.Breda.
•

De prijs wordt uitbetaald gelijk na het afslaan en na het bekend worden van
de uitslag van de betreffende vlucht.

Wekelijks wordt de uitslag bijgewerkt en voor iedereen in te zien op onze internet
site !
Deze activiteit voldoet aan een aantal eigenschappen zoals:
- Het is eenvoudig en iedereen kan eraan meedoen.
- Het is een eerlijk systeem omdat het aantal duiven van de liefhebber geen rol speelt.
- Iedereen heeft kans om de prijs te winnen; het zijn niet steeds dezelfde liefhebbers.
-Het kan bijdragen tot een betere saamhorigheid.
- Ook de vereniging heeft er wat aan, dus ook alle leden.

