Wedstrijdreglement open Tentoonstelling
Kampioen van de PEEL

1. De inschrijving staat open voor alle leden aangesloten bij een erkende vogelvereniging.
2. Inzenders die gebruik maken van andere ringen dan die van de NBvV, maar van een andere
door het C.O.M. erkende vereniging dienen bij het inschrijven een kopie van hun
lidmaatschapskaart met daarop vermeld het kweeknummer bij te voegen.
3. Er kunnen alleen vogels worden ingezonden volgens het vraagprogramma van de NBVV
geldend voor TT-seizoen 2015-2019 met uitzondering van alle zangkanaries.
4. OK vogels (afwijkend van het vraagprogramma) worden gevraagd deze worden echter
wel allemaal samengevoegd.
5. Prijzenschema: Er wordt gespeeld voor goud, zilver en brons mits er in iedere groep
voldoende vogels zitten.
De organiserende vereniging behoud zich het recht om groepen samen te voegen.
Stammen en stellen doen niet mee voor de prijzen bij de enkelingen.
Stammen: Bij 1 t/ m 3 stammen goud, 4 t/m 6 stammen goud en zilver en bij meer dan
6 stammen goud, zilver en brons.
Om goud te kunnen behalen in de stammen moeten de desbetreffende vogels minimaal
370 punten halen, voor zilver min. 366 punten en voor brons min. 362 punten.
Dit is incl. eenheidspunten.
Stellen: Bij 1 t/m 6 stellen goud, 7 t/m 12 stellen goud en zilver en bij meer dan 12 stellen
goud, zilver en brons.
Om goud te kunnen behalen in de stellen moeten de desbetreffende vogels minimaal 182
punten halen, voor zilver min. 180 punten en voor brons is dit min. 178 punten.
Enkelingen: Bij 1 t/m 12 vogels goud, 12 t/m 24 vogels goud en zilver en bij 25 en meer
vogels brons.
Om goud te kunnen behalen bij de enkelingen moet de desbetreffende vogel minimaal
92 punten halen, voor zilver is dit 91 punten en voor brons is dit 90 punten.
6. Jeugdinzenders: Om voor een prijs in aanmerking te komen moet men de volgende
punten behalen: Kampioen 90 pnt. zilver 89 pnt. brons 88 pnt.
7. De Kampioen van de Peel wordt door de keurmeesters vastgesteld.
8. Het Inzenders klassement wordt gespeeld over de 5 beste E.K. vogels per inzender.
Bij een gelijk aantal punten telt telkens de volgende vogel.
9. Het jeugdklassement (bij minimaal 3 jeugd inzenders) gaat over 3 beste E.K vogels
per inzender.
Bij een gelijk aantal punten wordt de winnaar aangewezen door de keurmeester.
10. Ringnummers worden niet in de catalogus opgenomen.
11. De vogels dienen in de voorgeschreven kooien van de N.B.v.V te worden
ingezonden.
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De kooien moeten zijn voorzien van een lege witte, transparante drinkfontein links en een
gevulde volle witte zaadbak rechts. Op de bodem is alleen wit schelpenzand toegestaan.
Voor vruchten- en insecteneters mag deze kattenbakvulling zijn.
Bij de kromsnavels hoeft geen zitstokje bij de drinkfontein en geen voerbakje in de kooi,
het voer los verstrekken.
Kooien met bijzondere kentekens worden geweigerd.
Evenals vuile en in kleur afwijkende kooien.
De EK vogels dienen door erkende organisatie verstrekte ringen te dragen met het
kweeknummer van de inzender.
Klasse, kleurslag enz. volledig invullen, op elke regel een vogel.
Verkeerd ingeschreven vogels dingen niet mee naar de prijzen.
Grondvogels worden aangenomen mits geringd en geënt.
Het entbewijs dient tijdens de TT op het TT-secretariaat aanwezig te zijn.
Zieke en of gebrekkige vogels worden geweigerd.
Mits de handelswaarde vermeld is zijn de vogels collectief tegen brand en diefstal na inbraak
verzekert.
Voor ziekte of beschadiging van de vogels tijdens de tentoonstelling is de organiserende
vereniging niet aansprakelijk.
Ringnummers van prijs winnende vogels worden gecontroleerd op het kweekjaar en
kweeknummer.
Bij onjuiste gegevens volgt diskwalificatie. Er is geen beroep mogelijk.
Door de inzenders mogen geen kooien van de stellingen worden genomen.
Onbevoegden hebben geen toegang tot de TT- ruimte buiten de openingstijden.
Als er vogels zijn die speciaal voer moeten hebben, dan dient men dit bij het inbrengen
op te geven en zelf voor het voer zorg te dragen, op de verpakking de kooinummers
vermelden.
Klapkooien en vluchten opgeven bij inschrijving.
In alle gevallen waarin dit reglement / vraagprogramma niet voorziet beslist de
T.T. –Commissie met inachtneming van het Bondsreglement NBvV.
Het bestuur van v.v. ‘Zang en Kleur Asten” wenst U veel succes.

