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Europa's snelst
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groeiende OLR
IN 2017

www.derbycostadelsol.com

finalE

22 September 2018

INSCHRIJVING

Van 1 februari tot 30 mei

110.000 €

aan prijzengeld*

30.000 €

1e prijs*

* Onder voorbehoud. Prijzen berekend op basis van 2000 geactiveerde duiven

VEILING
VAN DUIVEN
Alle duiven die in de finale raken, zullen geveild worden met een percentage voor de deelnemer
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Racekalender

Nieuw en revolutionair
losschema
19 races (6 om de topduif te bepalen)

losschema zoals dat van de beste OLR races ter wereld,
* Een
zoals de Pattaya, zal geintroduceerd worden in Spanje.
herhalen van korte races worden de duiven getraind voor de
* Door
zwaardere races.
halve finalerace wordt vernoemd naar Carlos Márquez Prats
* De
en ook de prijs zal worden uitgereikt ter zijner ere.

ACE PIGEON

HOE DEEL TE NEMEN IN 2018
A - Registreer voor 30 mei op internet.
B - Neem contact op met een van onze agenten.
Alle gedetailleerde informatie op www.derbycostadelsol.com.
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Universidad
Puerto de Málaga
Cala del Moral
Benajarafe
Torre del Mar
Nerja
Almuñécar
Motril
Adra
Roquetas de Mar
Aguadulce
Cabo de Gata
Vera
Villajoyosa

Inschrijving

360 €/TEAM
3 Titularissen

van 1 februari tot 30 mei

Betaling voor
geactiveerde
duiven
TOT 31 MEI

FINALE

VILLAJOYOSA

1 Reservatie
MÁLAGA

425 km

Aankondiging van
het
prijzengeld
juni, na de deadline voor betaling.

19 LOSSINGEN

(120 €/DUIF)
PRIJS PER ACTIVERING

Finale: 425 km

PRIJZEN || 110.000€ ANN PRIJZENGELD *De berekening van het prijzengeld is gebaseerd op 2000 geactiveerde duiven
20 ADRA
AuG
140KM

1º 300 €
2º 200 €
3º 100 €

24 ROQUETAS DE MAR
AuG
170KM

1º 300 €
2º 200 €
3º 100 €

28 AGUADULCE
AuG
180KM

1º 1.500 €
2º 1.000 €
3º 500 €
4º 250 €
5º 200 €

3 CABO DE GATA
SEP
215KM

1º 1.500 €
2º 1.000 €
3º 500 €
4º 250 €
5º 200 €

SEMIFINALe

10 VERA
SEP

260KM

1º 10.000 €
2º 6.000 €
3º 3.000 €
4º 1.500 €
5º 1.000 €

* Reserveduiven en niet-geactiveerde duiven worden niet meegerekend voor bepaling van het prijzengeld.
* Alle duiven die in de finale raken, zullen geveild worden met een percentage voor de deelnemer (zie: de
voorwaarden in de regels)
* Het prijzengeld zal aangekondigd worden als brutohoeveelheid. Alle geldende belastingen en inhoudingen die van
kracht zijn op eender welk moment, in eender welk land, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.

FINALE

22 VILLAJOYOSA
SEP
425KM

1º 30.000 € 11º 500 €
2º 9.000 € 12º 500 €
3º 6.000 € 13º 500 €
4º 3.000 € 14º 500 €
5º 1.500 € 15º 500 €
6º 1.000 € 16º 500 €
7º 500 € 17º 500 €
8º 500 € 18º 400 €
9º 500 € 19º 400 €
10º 500 € 20º 400 €

AS PALOMA
ABSOLUTO
1º 10.000 €
2º 6.000 €
3º 3.000 €
4º 1.500 €
5º 1.000 €
6º 500 €
7º 500 €
8º 500 €
9º 500 €
10º 500 €

EVENEMENTEN IN EUROPA

ROUTE VOOR EUROPA

IN DE VOLGENDE EVENEMENTEN KUNT U DE DUIVEN
DRAGEN DIE WILLEN DEELNEMEN AAN DE DERBY
Nederland
Duitsland
HOUTEN FAIR: 3 EN 4 MAART

WIJ ZULLEN NAAR DE VOLGENDE
LANDEN REIZEN:
VAN 1 TOT 7 MAART
FRANKRIJK

FCI PICK UP POINTS: 5 MAART
(THUIS VAN K.H. LANG) 31 MAART
28 april

BELGIË
Nederland

PUNTENCOLLECTIE WAAR
PUNTENCOLLECTIE IN EUROPA VASTE
JE UW DUIVEN KUNT LEVEREN
DUIVENDIRECT

Horsterweg 7
8085 SZ Doornspijk
www.duivendirect.nl
info@duivendirect.nl
+31 (0)6 41 94 94 23

Duitsland

VOOR DE DERBY.

BELGIË

Nederland

OOSTENRIJK
ZWITSERLAND

BEYERS

monick nys

monicknys@skynet.be
+32 476 54 24 80

PATRICK DE MUYLDER
www.beyersbelgium.be
patrick.de.muylder@telenet.be
+32 475 44 35 85

ITALIË

DE LAATSTE UPDATE
AGENTEN VAN DERBY DEL SOL RAADPLEEG
VAN AGENTEN OP HET WEB
SPANJë

Duitsland

SERGIO DELGADO

info@derbycostadelsol.com
+34 622 07 46 78
Málaga

CANARIAS EILAND

WENCESLAO SUÁREZ

wenceslao86suarez@gmail.com
+34 638 01 60 02
Gran Canaria

JUAN JESÚS HERNÁNDEZ
elvirateyo@hotmail.com
+34 606 43 28 62
Tenerife

VERENIGD KONINKRIJK
JEFFREY CRANSTONS

jeff@cranstons.orangehome.co.uk
+44 774 373 55 39
Anglesey, Gales

ARKADIUSZ MAZIARZ

soellner.tauben@unitybox.de
+49 (0) 6620 6243
Philippsthal

FRANS HERMANS

flemishlion52@yahoo.com
+32 474 131 227
Moerzeke

PATRICK DE MUYLDER

patrick.de.muylder@telenet.be
+32 475 44 35 85
Lennik

FRANKRIJK
CHRISTOPHER REILLY

reillypatrickchristopher@yahoo.fr
+33 524 26 56 38
Landes

GEORGANISEERD DOOR:
Winkie Pigeons
Estación de Cría Europea
www.winkiepigeons.com

KROATIË

info@maziarz-pigeons.pl
+48 692 46 85 69
Tegoborze

KARL HEINZ LANG

JURICA ŠKRLEC

jskrlec88@gmail.com
+385 989 76 26 66
Radoboj, Croacia

SLOWAKIJE

kh.lang@tauben-lang.de
+49 (6) 4039 0270
Langgöns

HONGARIJE

WERNER A. WALDOW

KROATIË

TSJECHISCHE REPUBLIEK

werner.a.waldow@gmx.de
+49 172 262 68 41
Dorsten

DANIEL KRAJČÍK

daniel.krajcik@euba.sk
+42 1907280336

DIETER MEISSNER

meissnerdieter1@t-online.de
+49 176 955 250 02
Rüsselsheim

OOSTENRIJK

ALEXANDER GEBEL

CARLO GARCÍA

alexander.gebel1@web.de
+49 152 597 961 15
Saalfeld

racingpigeon.at@gmail.com
+43 660 515 56 25
Pölten, Austria

Nederland

BELGIË

SLOVENIË

POLEN

MARKUS SOELLNER

PENINSULA

ZWITSERLAND

FREDERICK DEKKER

FILIPE BASTOS

dekker-duiven@hotmail.com
+31 (0)655 95 34 60
Terneuzen

pigeons20162017@gmail.com
+41 79 825 63 65
Genève

JO VOS

ITALIË

jo-vos@hotmail.com
+31 (0) 681 54 88 39

MATTEO GRAPPA

ESTHER BULTMAN

grappamatteo@gmail.com
+39 329 73 15 82
Beinasco

esther@duivendirect.nl
+31 (0) 641 94 94 23
Doornspijk

PORTUGAL

CHINA

JOSE BARRADAS DOMINGO

FRANK LIU

scfero@hotmail.com
+351 912 63 97 89

yuanyeguang@163.com
+86 139 191 689 89
Lanzhou, Gansú

GEGARANDEERD DOOR:

FILIP PUDIC

pudic.filip@gmail.com
+385 95 522 96 52
Slavonski Brod

ROEMENIË
MARIO VLAICU

+40 760 53 43 60
+34 642 53 49 96
Cugir

ROEMENIË
GRIEKENLAND
FLORIN CRISTUINEA

scolumbrodromulcorabia@yahoo.com
+40 740 81 15 50
Corabia, Rumanía

KOEWEIT
GHANIM HUMOOD
gdh.t@hotmail.com
+965 504 177 47
Koeweit

TURKIJE
BAŞARAN AHMET TAYYAR
tayyarbasaran@yahoo.com
+90 532 442 73 23
Çorlu

GESPONSORD DOOR:

Ranking Mundial FCI
www.pigeons-grandprix.com

Beyers
www.beyersbelgium.be

Real Federación Colombófila Española
www.realfede.com

Wonder Pigeons
www.wonderpigeon.com

De Costa del Sol FCI Derby en het WINKIE zijn eigendom van het gespecialiseerde bedrijf Pets at Home JP, S.L.

OFFICIELE REGELS ‘DERBY fci COSTA DEL SOL 2018’
1.ALGEMENE INFORMATIE OLR: De zesde Derby FCI Costa del Sol Internationale
duivenrace, wordt in 2018 georganiseerd. Het sportieve colombofilie-evenement vindt
plaats in Malaga, in het hart van de Costa Del Sol, vlakbij de internationale luchthaven
van Malaga en slechts enkele minuten verwijderd van de bekende stranden van de
streek. De gloednieuwe, 5000 m2 grote faciliteiten, werden geopend in 2017, wat
betekent dat de deelnemers kunnen genieten van een state-of-the-art duiventil die
aangepast is aan de hoogste eisen gesteld door de beste derby's. De capaciteit van de
faciliteiten ligt op een totaal van 2500 duiven. De medewerkers van het in Alicante
gevestigde bedrijf, Pets At Home JP S.L., gespecialiseerd in dierenverzorging,
garanderen een gespecialiseerd en transparant management, zoals ook alle
deelnemers in de editie van 2017 hebben kunnen vaststellen. Dit wordt mogelijk
gemaakt door hun professionaliteit wat betreft management, IT, marketing en,
uiteraard, in het trainen en verzorgen van duiven, in samenwerking met
toonaangevende merken voor voeding (Beyers) en benodigdheden (Beyers en Wonder
Pigeon). De vluchtroute, die erg succesvol bleek in 2017, zal dezelfde kanten opgaan:
naar Almeria, langs de kust, om de waarde van elke deelnemer beter in de verf te zetten
en het beste spektakel te bieden. Dit bleek een succes uit het feit dat 85% van de
duiven nog steeds in competitie waren na de eerste 10 races. We brengen echter
vernieuwing in het aantal keren dat de duiven gelost worden. Er zal nu 19 in plaats van
12 keer gelost worden gedurende de drie competitiemaanden. Het doel is om de duiven
beter getraind aan de laatste races te laten beginnen, die langer zijn in afstand. Alle
races kunnen online gevolgd worden via onze website (www.derbycostadelsol.com) en
het inkorven en de races zullen in real time te volgen zijn, om transparantie en
dienstverlening aan de deelnemers te garanderen. Het inkorven is steeds vrij
toegankelijk voor elke colombofiel die ze wil bijwonen. Onze Derby telt mee voor de
World FCI en de Spaanse ranking. Deelname aan de One Loft Race (OLR) veronderstelt
dat u de regels aanvaardt, die contractueel bindend zijn. De officiële talen van deze
regels zijn het Spaans en het Engels, waarvoor een beëdigde vertaling voorhanden is.
De organisatoren van de OLR zijn niet verantwoordelijk voor fouten in vertalingen naar
andere talen, waarin de regels vertaald werden louter voor informatieve doeleinden.De
organisatoren van de OLR behouden zich het recht voor om nuances of correcties aan
te brengen in deze regels tot de dag voor het sluiten van de registratieperiode (meer
details hieronder), waarbij de geregistreerde deelnemers afdoende op de hoogte
gehouden worden. Deze editie van de OLR zal voor gesloten beschouwd worden eens
de veilingen van de duiven die de finale bereiken afgerond zijn. De organisatoren van
de OLR zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of ongelukken die voorvallen tijdens de
geplande evenementen. De OLR behoudt zich het recht voor om deelnemers en duiven
te weigeren. Alle prijzen en percentages op de veilingsprijs van de duiven zijn
onderhevig aan wettelijke belastingen die op elk moment van kracht zijn en zullen
afgeleverd worden volgens de bepalingen van de FCI regels van zodra de OLR afgerond
is.
2.REGISTRATIE: een beschrijving volgt van het registratieproces voor het Derby Costa
del Sol sportevenement, wat een duivenrace is onder de huidige reglementering van de
Spanish Royal Pigeon Racing Federation (RFCE) en in overeenstemming met het plan
van lossen dat bij deze reglementering hoort. Het verzenden van duiven naar de OLR
of het verstrekken van persoonlijke gegevens bedoeld voor registratie, impliceert het
aanvaarden dat de duivenmelker deelneemt aan dit sportieve duivenrace evenement.
Elke duivenmelker kan zoveel duiven registreren als hij/zij wil. Een team bestaat uit
3 duiven en één reserve. De registratiepremie bedraagt 120€ per duif; de deelnemer
betaalt, met andere woorden, 360€ bij registratie voor een team van 4 duiven. De
reserveduif wordt gratis ingeschreven. Reserveduiven kunnen 'geactiveerd' worden tot
48 uur na de lostijd voor de Motril-race (95km) en dit kost ook 120€ per duif. Als de
beslissing wordt genomen om de reserve niet te activeren, dan wordt deze toegevoegd
aan een activatie-lijst, en zal de reserve beschikbaar zijn voor eender welke andere
deelnemer, die een activatieprijs van 150 € moet betalen vóór de inkorving in Roquetas
de Mar (170 km). Op deze manier verliest de eerste eigenaar zijn/haar recht op een prijs
en de deelnemer die de duif activeert zal dit recht verwerven. Registratie is mogelijk
voor Spaanse en internationale duiven, die geringd moeten zijn met RFCE ringen of
ringen die officieel goedgekeurd zijn door de FCI voor het jaar 2018. Registratie is
mogelijk vanaf 1 februari tot 30 mei. 31 mei is de laatst mogelijke datum om te betalen
voor geregistreerde duiven. Na 31 mei zullen de organisatoren van de OLR de teams
publiceren voor dewelke betalingen ontvangen zijn op de officiële website en zal het de
teams rapporteren aan de FCI voor dewelke duiven ontvangen werden zonder betaling.
Registratie is enkel geldig via officiële kanalen die men vindt op de Derby Costa del
Sol website of via het Pets At Home kantoor, via hetwelke de volledige organisatie van
de competitie wordt gemanaged. Als de reserve-ring niet gespecifieerd wordt, zullen
de organisatoren de duiven automatisch activeren volgens oplopend ringnummer; met
andere woorden, van het laagste naar het hoogste ringnummer. Er zijn twee manieren
om te betalen voor de registratie. Met een kredietkaard of met een PayPal account via
de website of via een overschrijving op het rekeningnummer dat vermeld wordt op
de OLR website. Om als geldig beschouwd te worden, dient een betaling gevolgd te
worden door een activatie van de ringnummers die aangegeven wordt in de daarvoor
voorziene zone. Geaccrediteerde kanalen zijn enkel degene die opgelijst worden op de
website (www.derbycostadelsol.com). De registratie van een deelnemer is niet geldig
indien het volgende niet verstrekt wordt: volledige naam, nummer identiteitskaart,
geldig ringnummer voor elke duif, eigendomsakte voor elke duif, teamnaam, de
verantwoordelijke voor het team, een telefoonnummer en een e-mailadres dat kan
geverifieerd worden door de organisatoren van de OLR. De organisatoren behouden
zich het recht voor om eender welke registratie te weigeren indien ze niet over de echte
contactgegevens van de deelnemer beschikken. De verantwoordelijke partij vervolledigt
een volledige betaling voor de registratie volgens de gestipuleerde voorwaarden van de
organisatoren van de OLR. Het volledige registratieproces wordt in detail beschreven
onder de registratiesectie op de website en alle details die behoren tot die sectie zullen
telkens als geldig beschouwd worden.

3. ONTVANGEN VAN E DUIVEN: De verzendingskosten voor de ontvangen duiven zullen
betaald worden door de deelnemer. De verplichte documenten die samen met de
duiven moeten afgeleverd worden zijn de eigendomsaktes voor elke duif, bewijs van
betaling en alle ander contactgegevens die in sectie 2 (registratie) gestipuleerd werden.
Eenmaal de registratie compleet is, worden de duiven eigendom van de organisatoren
van de OLR.
4. RACES: De organisatoren van de OLR behouden zich het recht voor om de geplande
evenementen aan te passen zoals zij dat geschikt achten voor een correct verloop van
de competitie en het welzijn van de vogels. De racedata en lospunten van de duiven
kunnen in detail gevonden worden in de bijlage bij de regels op de OLR website
(www.derbycostadelsol.com). De belangrijkste vernieuwing houdt in dat er 19 races
worden afgewerkt in plaats van 12. Dat is een systeem dat reeds voor meer
spectaculaire competities heeft geleid in enkele van de grootste derby's wereldwijd
(zoals die van Pattaya in Thailand). De duiven verschijnen immers beter getraind aan de
laatste races die langer zijn. Ter ere van de herinnering aan de meest succesvolle
internationale Spaanse duivenmelker, Carlos Márquez Prats, zal de race die de halve
finale van de 2018 Derby FCI Costa del Sol vormt naar hem genoemd worden. Zo zullen
ook de toegekende prijzen ter zijner herinnering worden uitgereikt, als symbool voor al
hetgeen hij betekend heeft voor de Spaanse en internationale duivenmelkerij.
5. PRIJZEN: De prijzen zullen berekend worden op een totaal van 2000 actieve duiven.
De definitieve geldsom verbonden aan elke prijs zal bevestigd worden en gepubliceerd
worden op de officiële OLR website in de dagen na de deadline voor betaling van
registratie, zoals beschreven in detail in sectie 2 (registratie). Reserveduiven (zelfs al
worden ze later geactiveerd), niet-geactiveerde duiven en de duiven die een prijs
gewonnen hebben tijdens de vorige editie komen niet in aanmerking voor de prijzen.
De prijzen zullen verhoogd worden of verlaagd worden in verhouding tot het
uiteindelijke geregistreerde aantal duiven, afhankelijk van de toename in aantal, of
indien het vooropgestelde aantal duiven niet gehaald wordt. De prijzentabel in bijlage
bij deze regels toont alle prijscategorieën en de overeenkomstige bedragen. De
hoofdprijs voor de finalist bedraagt 30.000 € en de AS Absolute Pigeon wint een bedrag
van 10000 €. Er zullen ook prijzen worden uitgereikt voor de halve finale en de 200,
180, 170 en 140 km races. De AS Absolute Pigeon prijs wordt overhandigd aan de duif
met de beste score in de volgende races: Eén 425 km race, één 260 km race, één 215
km race, één 180 km race, één 170 km race en één 140 km race. Eens deze editie van
de OLR afgerond is, is de deadline voor betaling: 16 januari 2019. De geldbedragen van
de prijzen zijn bruto. De passende belastingen en inhoudingen die op eender welk
moment van kracht zijn in elk land zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
6. VEILINGEN: alle duiven die de finale bereiken zullen op volgende wijze geveild
worden: de Derby Costa del Sol zal de helft van de finale veilingsprijs aan de deelnemer
uitkeren. Tien procent zal op voorhand worden afgehouden voor fotografie en de
verwerkingskosten, zoals aangegeven in de veilingsregels, die op de website
gepubliceerd worden. Het geldbedrag zal vanzelfsprekend enkel worden uitbetaald aan
de deelnemer na het bekomen van de geboden bedragen en de organisatie zal deze
geldsom betalen binnen een termijn van 30 dagen nadat het veilingsbedrag betaald
wordt. Deze geldsom zal onderhevig zijn aan eender welke wettelijke inhoudingen die
van kracht zijn op eender welk moment in de staat van de deelnemer. Deze editie van
de OLR zal beschouwd worden als afgesloten, van zodra de veiling van alle duiven die
de finale bereiken afgerond is. Betreffende stambomen: op zijn minst de vier
grootouders van de duif moeten vermeld worden vooraleer het document als geldig kan
beschouwd worden en dit document moet in het bezit zijn van de organisatoren van de
OLR voor de halve finale (Vera, 10 september) opdat de deelnemer recht zou hebben op
de overeenkomstige som van de veiling. De deelnemer kan ons dit document bezorgen
samen met de duiven, of per email via pedigree@derbycostadelsol.com of één van de
andere gebruikelijke kanalen. Als voornoemde documenten niet bezorgd worden,
verliest de deelnemer het recht op de proportionele veilingsom. De publicatie van de
duiven die geveild worden zal slechts één maal herhaald worden voor duiven waarop
niet geboden wordt of in het geval dat het winnende bod niet overgemaakt wordt
volgens de voorwaarden die gestipuleerd worden op de WINKIE veilingswebsite. Indien
duiven niet succesvol geveild kunnen worden na een tweede publicatie, zal de
organisatie van de OLR een andere geschikte vorm van verkoop zoeken, maar de
deelnemer verliest hierbij het percentage van de overeenkomstige duif.
7. QUARANTAINE EN VACCINATIE: de eigenaar van de duiven moet zorgen voor
vaccinatie en ontworming vooraleer de duiven te verzenden. De organisatoren
behouden zich het recht voor geen duiven te aanvaarden die niet geschikt geacht
worden voor de sport. Eenmaal verzonden, laten de organisatoren de duiven
hervaccineren door officiële OLR dierenartsen. De organisatoren hebben het recht en
de plicht om vogels van landen waar ziektes of virussen, zoals Salmonella,
Paramyxoviridae (PMV) of vogelgriep, aanwezig zijn onder quarantaine te plaatsen.
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* Regels geldig behalve fouten of nalatigheden.
De Costa del Sol FCI Derby is eigendom van het gespecialiseerde bedrijf Pets at Home JP, S.L.

