Inschrijfformulier Wedstrijdklasse ‘Open Europese
Cultuurvogel’ 2018
Naam:
Adres:
……….
Postcode:
……….
Woonplaats:
……….
Telefoon:
E-Mail:
----Kweeknr:
……….
Gespreksgr:
Eremetaal:
2018

________________________
________________________

Inschrijvingen:
Aantal enkelingen:

.......... x € 1,75 = €

________________________

Aantal stellen:

.......... x € 3,50 = €

________________________

Aantal stammen:

.......... x € 7,00 = €

________________________
________________________

Catalogus:

1

________________Verplicht!

Totaal:

________________________
Ja / Nee
Jeugd: Ja / Nee

Inschrijving sluit op zondag 18 november

1 vogel per regel, dus: een stel 2 regels, een stam 4 regels.
Nr.

Klassenummer

x € 5,00 = €
----€

AANKRUISEN

Soort en kleur vogel
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Ik verklaar dat bovenvermelde inzending mijn eigendom is en dat ik inschrijf volgens de voor deze klasse geldende
bepalingen( z.o.z.). Tevens stem ik in met opname van mijn gegevens in de catalogus. Naar waarheid ingevuld:

Datum:

………………. 2018

Handtekening:

..............................

T.T. reglement Open Europese Cultuurvogel 2018
Artikel 1 INSCHRIJVEN
Ingeschreven kunnen worden alle Europese Cultuurvogels en hybriden Europees x Europees, die met Europese cultuurvogel ringen
geringd dienen te worden, zoals deze zijn opgenomen in het vraagprogramma. Alleen E.K. vogels kunnen worden ingeschreven. Alle
ingeschreven vogels moeten voorzien zijn van een wettelijk goedgekeurde gesloten voetring. Inschrijvingen kunnen geschieden tot en
met 18 november 2018 onder gelijktijdige betaling van het verschuldigde inschrijfgeld.
Onder EK vogels worden op deze show verstaan, vogels van de kweekjaren 2016, 2017 en 2018.
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Artikel 2 VERKOOPKLASSE
Er bestaat een mogelijkheid om in te schrijven in de verkoopklasse. De verschuldigde 10% commissie is alleen verschuldigd bij verkoop
van de vogel. Voor de verkoopklasse bestaat een apart inschrijfformulier. Tekoopstelling kan niet anders worden beëindigd dan door
verkoop. Verkoopklasse sluit 9 december 2018 om 15.30 uur. Niet verkochte vogels kunnen dan worden afgehaald. Voor absent gemelde
vogels in de verkoopklasse is de 10% commissie verschuldigd.
Ook wedstrijdvogels kunnen te koop worden aangeboden, echter uitsluitend via de verkoopklasse en onder dezelfde voorwaarde, met dien
verstande dat wedstrijdvogels alleen afgehaald mogen worden na sluiting van de show. U dient op het inschrijfformulier van de
verkoopklasse op te geven dat de betreffende vogel in de wedstrijd zit.
Artikel 3 MINIMA
Om voor een prijs (goud, zilver of brons) in aanmerking te komen dient een vogel (enkeling) minimaal 91 punten te behalen. Stellen
minimaal 183 punten incl. eenheidspunten. Stammen minimaal 366 punten incl. eenheidspunten. Stammen, stellen en enkelingen met
minder punten dan de hierboven aangegeven punten komen dus niet in aanmerking voor een prijs.
Artikel 4 PRIJZEN
Aan alle individuele kampioenen en prijswinnaars wordt eremateriaal uitgereikt, mits u hiervoor gekozen heeft op het inschrijfformulier.
Artikel 5 INDELING
Een kampioen per klasse enkelingen EK, stellen EK en stammen EK. Als mannen en poppen van een kleur, verschillende klasse nummers
hebben kunnen deze worden samengevoegd. In iedere hoofdgroep mag 94 punten worden toegewezen ook al zit er in de subgroepen
geen vogel van 93 punten. Verkeerd ingeschreven vogels dingen NIET mee naar de prijzen. Bij meer dan 10 vogels in een klas zilver,
meer dan 20 brons. Meer dan 30 enz. extra brons en of zilver. Bij meer dan 3 stammen / stellen zilver, meer dan 6 brons enz.
Artikel 6 FINANCIËN
Inschrijfgeld bedraagt € 1,75 per vogel. Stellen € 3,50 per stel, stammen € 7,00 per stam.
Vanaf de 16e vogel betaalt u geen inschrijfgeld meer. Voor alle inzenders is de catalogus verplicht de kosten bedragen hiervoor € 5,00.
Artikel 7 VERZEKERING
Vogels zijn tijdens de TT verzekerd middels de N.B.v.V. bondspolis, mits het verzekerd bedrag is ingevuld op het inschrijfformulier.
Artikel 8 KEURING
Keuring vindt plaats op woensdag 5 december 2018. Alle kampioenen worden aangewezen door de keurmeesters. Na de keuring worden
alle vogels gecontroleerd op de juiste ringmaat. Het TT bestuur is gevolmachtigd voor deze controle vogels eventueel uit de kooien te
nemen bij slechte leesbaarheid van de ring of het vermoeden van fraude.
Artikel 9 KOOIEN/VERZORGING
Vogels dienen te worden ingebracht in door de N.B.v.V. erkende kooien in de vereiste kleur. Buitenlandse liefhebbers mogen inzenden in
een afwijkende door hun bond erkende TT kooi. Onreine en niet originele kooien worden geweigerd. Kleine insecteneters mogen worden
ingebracht in universeel kooien. Voor grote vogels is afwijking mogelijk in overleg met het TT bestuur. Kooien dienen voorzien te zijn van
een witte zandlaag of korrellaag, verder dienen de vogels te worden aangeleverd in kooien met volle zaadbakken(rechts). De organisatie
voorziet in drinkflesjes. Drinkflesjes kunnen ter plaatse worden gevuld. Drinkbakken aan de binnenzijde van de kooi zijn niet toegestaan.
Vogels worden gevoerd met uitstekend speciaal E.C. vogelvoer, bij sterk afwijkende voeding dit zelf aanleveren. Het is verboden voor de
keuring afwijkende zaken aan en in de kooien te doen b.v. trosgierst, appel, snoepzaadbakjes etc. Vogels kunnen voor fotografische en
of educatieve doeleinden voor korte tijd van de stelling worden genomen. Bij bezwaar dit aan ommezijde aangeven.
Artikel 10 ALGEMEEN KAMPIOENEN
De volgende algemeen kampioenen worden bepaald: Beste Enkeling Wildkleur, Beste Enkeling Mutant, Beste Stam, Beste Stel, Beste
Projectvogel, Beste Hybride en Beste Enkeling Jeugd.
Artikel 11 PROJECTVOGEL
Dit jaar zijn de volgende vogels projectvogel: Kneu, Witstuitbarmsijs , Geelgors en de Zwartkop. Ter promotie krijgen projectvogels een
aparte plaats in de show. Ook zal hier een bijzondere prijs aan verbonden zijn.
Artikel 12 HYBRIDEN
Op projectbasis vragen wij vanaf 2015 t/m 2018 Hybriden uit Europees x Europees. Hier is ook een aparte prijs aan verbonden.
Artikel 13 AANMOEDIGINGSPRIJS
Er is een extra prijs beschikbaar voor de inzender met de meeste verschillende klassen ingeschreven vogels.
Artikel 14 KLASSEMENTEN
De vijf best gewaardeerde EK vogels per inzender bepalen de volgorde voor het behalen van een z.g. klassement prijs. Elke inzender
met een inzending van minimaal vijf gekeurde en gewaardeerde EK vogels dingt hiervoor mee. Bij gelijk aantal punten geldt de 6e of 7e
enz. vogel indien mogelijk.
Daarnaast wordt er een klassement van gespreksgroepen binnen de SEC samengesteld. Hierin worden de 15 beste EK vogels van een
gespreksgroep opgenomen. Bij gelijk aantal punten geldt hier de 16e of 17e enz. vogel indien mogelijk.
Artikel 15 INBRENGEN/AFHALEN VOGELS
Ingeschreven vogels dienen te worden ingebracht op dinsdag 4 december 2018, van 16.00 tot 21.00 uur, in het TT lokaal:
“ ActivePartyworld ", Klepperheide 17-1, 6651 KM Druten. Tel; 0487/516006.
Voor 16:00 uur kunnen geen vogels worden ingebracht.
Alle vogels kunnen worden afgehaald 9 december 2018 vanaf ca.16.00 uur (na de prijsuitreiking).
Voor principieel bezwaarden is er de mogelijkheid de vogels maandagochtend voor 11.00 uur af te halen.
Artikel 156PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking voor algemeen kampioenen en klassementsprijswinnaars vindt plaats op zondag 9 december 2018 vanaf 16.00 uur.
Gewonnen eremetaal kan zondagmiddag worden afgehaald tussen 13.00 & 15.30 uur bij de S.E.C. stand.

Artikel 17 INENTEN
Ingeschreven kwartels ,patrijzen en andere hoenderachtigen dienen te worden begeleid van een geldig entbewijs dat bij het inbrengen
moet worden afgegeven en door de secretaris gedurende de T.T. wordt bewaard,om - indien vereist - te worden getoond.
Artikel 18 ONVOORZIEN
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur in samenspraak met het S.E.C. bestuur.
Hoogeveen, september 2018

