Tentoonstellingsreglement

van de

Nationale TT te Lochem 2021

Georganiseerd door de Lochemse vogelvereniging: DE GEKLEURDE ZANGER C.L.W. NOORDUYN.
Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers NBvV.

Sluiting inschrijving: Dinsdag 5 oktober om 24.00 uur
Organisatie

: TT bestuur, secretariaat Arjan Zanting, Menumsweg 2, 7451 NK HOLTEN

06-46 24 63 22 b.g.g. 06-22 10 11 01
Locatie

: LMB Woestenenk, Verwoldseweg 37, 7245 VX Laren

U ontvangt vooraf een inbrengbrief en kooinummers. Gaarne absentie stickers op de inbrengbrief plakken en aangeven
welke vogel meedoet voor de Derby. Deze inbrengbrief dient u samen met de vogels in te leveren. U ontvangt dan een
afhaalbrief voor het afhalen van de vogels, met volgnummer op basis van reisafstand.
Inbrengen vogels :

Dinsdag 19 oktober in tijdvakken, voorkeur aangeven op inschrijfformulier.

Keurdag

: Woensdag 20 oktober

Bij Kunstlicht

Opening v/d TT

: Vrijdag 22 oktober om 19.30 uur. Alleen indien dit binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk is.

Openingstijden TT : Afhankelijk van de situatie op dat moment zal worden besloten hoe bezoekers kunnen worden toegelaten.
Vrijdag 22 okt.
20.30 uur tot 22.00 uur. Voor inzenders.
Zaterdag 23 okt.
10.00 uur tot 17.00 uur. Voor publiek
Zondag 24 okt.
10.00 uur tot 16.00 uur. Voor publiek
Sluiting v/d TT

: Zondag 24 okt. om 16.00 uur. Aansluitend afgifte vogels in tijdvakken.
Inzenders die om principiële redenen bezwaar hebben om de vogels op zondag af te halen, kunnen
dit doen op maandag 25 okt. tussen 10.00 uur en 11.00 uur (wel vermelden op inschrijfformulier a.u.b.)

Art. 1.
De inschrijving is opengesteld voor alle georganiseerde vogelliefhebbers.
Door inschrijving gaat men akkoord met dit reglement.
Art. 2.
Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma v/d N.B.v.V. Tentoonstelling katern 2020-2024.
HARZERS, WATERSLAGERS ALSMEDE TRIMBADO’S WORDEN NIET GEVRAAGD.
Art. 3.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2.10 per vogel, € 4.20 per stel en € 8.40 per stam. Voor jeugdinzenders € 1.00 per vogel € 2,00 per stel
en € 4,00 per stam (wel geboortedatum op inschrijfformulier vermelden). Catalogus is verplicht en bedraagt € 3,50.
(voor jeugd- en leden afd. L19 gratis).
Art. 4.
Inschrijfformulieren dienen uiterlijk dinsdag 5 oktober in het bezit te zijn v/d TT secretaris. U kunt deze opsturen naar:
A Zanting, Menumsweg 2, 7451 NK Holten of mailen: ttsecretaris@vogelvereniginglochem.nl of via What’s app naar: 0646246322.
Inschrijfgeld gelijktijdig overmaken op Bankrekeningnummer NL70Rabo0113828780 t.g.v. “DE GEKLEURDE ZANGER C.L.W.
NOORDUYN” te Lochem. Indien u contant betalen wilt kunt u vragen naar G Renskers tijdens de inbreng van de vogels.
Art. 5.
Vogels inzenden in goedgekeurde NBvV bondskooien. Alleen voor kwartels zijn gratis klapkooien aanwezig. Alleen door de Bond
voorgeschreven bodembedekker gebruiken. Voldoende zaad in de bakjes s.v.p. en DRINKFONTEINTJES LEEG OMGEKEERD
AAN DE KOOI. De TT commissie zorgt voor water. Drinkbakjes in kistkooien is alleen toegestaan bij duiven en vogels die niet uit
een fles kunnen drinken. Vuile en gemerkte kooien worden geweigerd. Bij inbreng niet aanwezig zijnde drinkflesjes worden door de
vereniging geleverd tegen contante betaling van € 0,50 per fles. Een kopie van een inenting bewijs voor grond vogels meenemen.
Art. 6.
Vogels en materiaal zijn verzekerd volgens art. 12 v/h TT reglement v/d NBvV. Waarden van de vogel en kooi apart vermelden op
het inschrijfformulier. Zieke vogels worden geweigerd. Het bestuur v/d organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor schade
of sterfte en/of verloren gaan van vogels en materiaal. De vogels worden optimaal verzorgd!!!
Art. 7.
Inzenders hebben toegang tot de TT zaal tijdens de openingstijden volgens de dan geldende aanvullende afspraken, niet bij
inbrengen en afhalen van vogels, behalve met toestemming v/h TT bestuur.
Bij inbrengen kwartels een kopie v d ENTVERKLARING MEEBRENGEN.

Art 8.
In elke groep wordt goud, zilver en brons vermeld in de catalogus en op de kooi d.m.v. een sticker. Indien deze prijzen behaald
worden.
DE KEURMEESTERS WIJZEN HET GOUD PER GROEP AAN.
Om goud te winnen gelden de volgende minimale punten. Stammen 366 punten. Stellen 182 punten. Enkeling 91 punten.
Overige prijzen minimaal: stammen 362 punten, stellen 180 punten en enkelingen 90 punten.
Goud, Zilver en Brons hebben altijd een minimaal verschil van 1 punt.
50% van het inschrijfgeld gaat in de prijzenpot. Dit wordt als volgt verdeeld:
Alle Goud winnaars krijgen een verzamel geldprijs of verzamel eremetaal. Dus 1 zakje met geld of 1 beker.
Alle algemeen kampioenen krijgen een prijs.
De prijzen worden als volgt verdeeld:
Enkelingen
1 t/m 5 vogels in de groep alleen Goud.
6 t/m 10 vogels in de groep Goud en zilver.
11 vogels of meer in de groep Goud, Zilver en Brons.
Uiteraard alleen wanneer de benodigde punten ervoor gehaald worden.

Stam/Stel:
1 t/m 3 = Goud
4 t/m 6 = Goud + Zilver
7 en meer Goud, Zilver en Brons

Uit de groep goud winnaars wordt per aangewezen vogelsoort 1 algemeen Kampioen gekozen. Dit betekent niet gelijk het
hoogst aantal punten, elke 92 punten goud doet mee. De winnaar wordt door de keurmeesters aangewezen. Vogels uit een
stel of stam kunnen ook algemeen kampioen worden.
Er zijn maximaal 5 algemeen kampioenen. 1 bij de Kleurkanaries ,
1 bij de Postuurkanaries,
1 bij de Tropen, Europese cultuurvogels en Bastaarden,
1 bij de Kromsnavels,
1 bij de Duiven + Grond vogels
In de jeugdklasse worden gouden plaatsen aangewezen op dezelfde manier als bij de volwassenen, alleen de minima van de
punten zijn anders. Deelname is alleen mogelijk met eigen geringde vogels. De jeugdinzenders ontvangen een herinnering aan
deze nationale TT show.
Om goud te winnen in de jeugdklasse gelden de volgende minimale punten. Stammen 362 punten. Stellen 178 punten. Enkeling 89
punten. Overige prijzen minimaal: stammen 358 punten, stellen 176 punten en enkelingen 88 punten.
Goud, Zilver en Brons hebben altijd een minimaal verschil van 1 punt.
De jeugdinzenders kunnen ook prijzen winnen bij de volwassenen. De jeugdprijzen zijn extra prijzen. Het kan dus
voorkomen dat een jeugdinzender Goud winnaar in een groep is en Goud wint in de jeugdklasse met dezelfde vogel.
Art. 9.
Er is een Derby prijs en u mag met maximaal 1 vogel, kooinummer door u aangegeven op het inbreng formulier, meedoen. De
kosten zijn 2 euro per inzender. U dient op het inschrijfformulier aan te geven dat u meedoet. De prijs is 50 euro. De vogel doet
mee als deze minimaal 92 punten of meer behaald.
Art. 10.
Wedstrijdvogels kunnen te koop worden gezet en bij verkoop wordt 10 % v/h verkoopbedrag in mindering gebracht met een
maximum van € 25,00. Het afgeven van deze vogels kan alleen na afloop van de TT plaatsvinden. Het geld van deze verkochte
vogels wordt zo snel mogelijk op uw bank of gironummer gestort.
Art. 11.
Getracht zal worden tijdens de TT dagen alle prijzen uit te reiken, ook de geldprijzen. Informeer hier even naar bij een van de
bestuursleden of de kassa medewerker.
Art. 12.
In gevallen waarin dit TT reglement niet voorziet beslist het TT bestuur in overleg met het dagelijks bestuur.

