FCI organiserer ‘Olympic Races’ med slip fra London og
Berlin.
Af:Pieter Kos - Manager FCI ‘Olympic Race’ – London 2012 – oversættelse
af Peter Knudsen.

I efteråret 2009 afholdte FCI et møde I det nye kontor hos KBDB i HalleBelgien. FCI’s bestyrelsen besluttede, at organisere Olympiade flyvninger
fra og med 2012.
Målet med disse flyvninger er at tiltrække sig en verdensomspændende opmærksomhed for vores dejlige sport.
For 2012 var der også det højre mål, at se om det var muligt, at mødes med den Olympiske komite for, at få
organiseret et møde, et større lobby arbejde begyndt for at sætte mødet om med den internationale olympiske
komite(IOC) i forbindelse med de Olympiske lege i London 2012. For herigennem at opnå en officiel sportslig status
hos IOC.
Gennem forskning og undersøgelser er det meget sandsynligt, at et stort antal duer ville deltage i disse flyvninger, ja
der vil endda være deltagere fra stort set hele verden til disse flyvninger bl.a. fra satelit slag over hele Europa, derfor
forventer arrangørerne verdensomspændende medie opmærksomhed ikke blot for FCI men også for de vindende
duer og deres ejere.
Flyvningerne vil blive afviklet I zoner der fordeler sig således:
100 til 300 kilometer, 300 til 500 kilometer, 500 til 700 km, 700 til 1000 km og endelig over 1000 kilometer. Alle duer
konkurrerer indbyrdes mod hinanden indenfor de enkelte zoner, så der ikke er forskel på, at ligge det ene eller andet
sted.
Berlin den 28. juli – start på de olympiske lege.
London den 11. august – den sidste uge af de olympiske lege.
Du kan finde mere information på hjemmesiden www.olympicraces.com under 'Regler og vejledningen” kan man
finde yderligere oplysninger, der er tilgængelig på dette tidspunkt. FCI arbejder stadig med siden og der sker
fremskridt hver uge. Vi vil også her på Ddbs hjemmeside komme med flere oplysninger efterhånden, som vi får dem.
Regler m.m. er i gang med, at bliver oversat og vil blive offentliggjort her snarest.
Organisationen bag flyvningerne.
I den nyligt afholdt møde i FCI-Sport Comittee blev Mr. Piet van Gils (NPO) bedt om at tiltræde, som general
manager for FCI olympiske Races. Det bliver hans opgave sammen med nogle co-managere, at så for det praktiske
arbejde omkring slip, kontrol af duer, indlevering og andre opgaver omkring flyvningerne.
Der vil senere komme nærmere information omkring indlevering af duer, som vi forventer for Berlins vedkommende
kan leveres samtidig med Ddb flyvningerne, vedrørende London er vi i gang med, at undersøge indlevering af disse.
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