
Derby
CarmeloYupi
Andalucía - SPAIN

Spanje DERBY : Carmelo Yupi : +34 606500114 - info@derbycarmeloyupi.com
 
CANARIAS: Yahvé Rodríguez Pérez: +34 695746081 - yahverodriguez@hotmail.com
 
TENERIFE: Domingo Mario Díaz Acosta: +34 630800972 - domingo-mario@telefonica.net
 
HOLANDA: Karel Jurrisen : +31 651328994 - K.jurrisen@icloud.com
 
BELGIË: Nelson Gomes: +32 473530843 - mgnelsondecor@gmail.com
  
ALEMANIA: Markus Soellner : +49 66206243 - soellner.markus@unitybox.de
 Daniel Brandt : +0151 41256096 Danielbrandt131el@gmail.com
 
PORTUGAL: Bousselham Benanne:+34 625094434 - bennan13@hotmail.com

RUMANIA: Cristuinea Florin: +40(773)801720 info@derbycorabia.com

Agenten:

In geen geval mag het te betalen bedrag aan de agenten worden 
betaald, tenzij de deelnemer vooraf toestemming vraagt   aan de 
Derby-organisa�e.Medewerkers  staan vermeld op de achterkant van 
de brochure, zie de website www.derbycarmeloyupi.com voor de 
volledige lijst met bijgewerkte medewerkers.
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De finale is op 3 september 2021
BORMUJOS - SEVILLE - ANDALUSIA - SPAIN

100% transparantie 
   50% in prijzen 

   50% op de veiling

 Webcams-chip bij aankomst-wekelijkse controle van de jonge duiven

info@derbycarmeloyupi .com - �no. 606 500 114

SEVILLA

BORMUJOS

TDe nieuwe Derby !
De internationale wedstrijd 

Bormujos-Sevilla

www.derbycarmeloyupi.com



FRANCIA

ALMENDRALEJO 175 Km

BORMUJOS
SEVILLA

MERIDA 205 Km

PLASENCIA
320 Km
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FINAL 500 Km.

CACERES 250 Km

Extra-Gran Fondo
730 Km.

1- Entry is open voor alle na�onale en 
interna�onale duiven en alle moeten 
officiële Federa�e ringen van het jaar 
2020 hebben.

2- De datum van ontvangst van de jonge 
duiven zal beginnen van 1 februari tot 
en met 30 september.  

3- Het aantal jonge duiven dat per 
deelnemer kan worden geregistreerd is 
volledig vrij.

4- Alle duiven moeten worden aangeleverd 
met pedigree en eigendoms bewijs. 
(verplicht)

5- om de gezondheid van de duiven te 
garanderen, hebben we besloten om in 
groepen in quarantaine te plaatsen.

6- na ontvangst van de jonge duiven, 
worden ze gecontroleerd, in quarantaine 
geplaatst en vervolgens de chipring 
omgedaan (Benzing verifica�esysteem, 
met het verzenden en integreren van 
informa�e op hun server en openbare 
toegang).  Dit is bedoeld om een betere 
gezondheid en informa�eve controle 
van de duiven te kunnen uitvoeren.

7- de duiven zullen worden gehuisvest in 
een hok gebouwd voor het doel en 
zodat alle dezelfde omstandigheden 

hebben,  en er zal geen scheiding zijn 
van geslachten.

8- het inschrijfgeld per duif zal zijn 100 
euro,   het team 5 + 2 reserve duiven 
500euro. Dus het invoeren van alle 
duiven geac�veerd in alle wedstrijden, 
met uitzondering van de reserve 
degenen die elke eigenaar moet 
ac�veren voor de mand van Plasencia 
(320 km) de duiven geregistreerd in elk 
team kan niet worden veranderd 
apparatuur. Elke deelnemer kan alle 
teams die ze willen registreren en voor 
elke �en teams geregistreerd zal recht 
hebben op eengra�s, als een duif is 
verloren is gegaan ,de deelnemer zal het 
recht hebben om te vervangen  gra�s tot 
10 juni 2020.

9- alle prijzen zijn berekend op 1500 duiven 
geac�veerd.   De organisa�e behoudt 
zich het recht voor om de waarden in 
percentages te wijzigen met het aantal 
posten. Defini�eve waarden worden 
aangekondigd nadat registra�es zijn 
gesloten in een maximale �jd tot 18 
september  2020

10- de hoogste gerangschikt in de laatste 
test van elk land met ten minste 20 
geregistreerde teams hee� een gra�s 
�cket in de volgende edi�e.

Regelement Carmelo YUPI 2020.

Lossings Agenda:

Training  12 januari tot 22 februari
10 km-25 km - 35 km - 50 km-75 km - 100km en 140km

1e wedstrijd - 27 februari -175 km - Almendralejo
2e wedstrijd - 06 maart -205 km - Merida
3e wedstrijd - 13 maart -250 km - Ceceres
4e  wedstrijd- 20 maart -320 km - PLASENCIA

Finale 3 april 500Km .

Derby
CarmeloYupi
Andalucía - SPAIN

 Prijsgeld:(Prijsgeld is berekend op 1500 geac�veerde duiven)
Los premios en metálicos estarán sujetos a la retención de la ley vigente. Premios expresados en euros.

FINALE 500 KM  

1e      

18.000 

                   
2e      

10.000 

3e     

5.000 

4e   

3.000 

5e     

1.500

6e       

1.000 

7e      

900 

8e     

800 

9e     

700

10e    

 600

11e 
tot 20E

500 

21e 
tot 50º

250

PLASENCIA 320 Km.

3.000 2.000 1.000 750

1e      2e      3e      4e     

500

5e     

Precio Inscripción

500 euro voor een team of 7 duiven (5 ac�eves + 2 reserve) 1 duif = 100 euro

Belas�ng over de geld prijzen worden door Derby Carmelo Yupi betaald. Prijzen worden ne�o 
uitbetaald.
In geen geval zal het bedrag van de inschrijvingen worden betaald aan de agenten, tenzij de 
deelnemer vraagt om voorafgaande toestemming van de organisa�e van de Derby.

1.000 duiven geac�veerd 50000 

500 duiven geac�veerd 25.000 aan prijsgeld 
75.000 
CarmeloYupi
Andalucía - SPAIN

€

AS PALOMA

1e     2e      3e      

5.000 3.000 2.000

CÁCERES OP 240 Km.

1e      2e      3e      

1.000 500 250

ALMENDRALEJO- 175 Km

1e      2e      3e      

500 300 200

MÉRIDA 205 Km

1e      2e      3e      

500 300 200

Extra-Gran Fondo - 20 dagen na de grote finale
730 Km Navarra


