
IBAN Nr ;   NL53RBRB0938971786    t.n.v.  Vogelvrienden Weurt.

T.T. REGLEMENT

 4 t/m 6  November 2022
T.T. Zaal ; Ontmoetingscentrum ” De Kloosterhof ” Kapittelweg 2a  Weurt.

INVULLEN VOLGENS VRAAGPROGRAMMA  N.B.v.V. 

1. Inschrijven kan een ieder die lid is van “Vogelvrienden Weurt”.

2. De vogels moeten voorzien zijn van een vaste voetring, van één bij de COM - Nederland aangesloten
organisaties. 
Voor niet juist geringde vogel (s) is de inzender aansprakelijk, de eventuele boetes die hierop volgen
worden bij de eigenaar van de vogel (s) verhaald. ( AID Controles )

3. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk 
Donderdag 13 Oktober in het bezit zijn van de T.T. commissie. 
Deze donderdag zal er een ledenvergadering plaats vinden.
Indien u deze donderdag niet aanwezig kunt zijn op de vergadering dan dient u VOOR donderdag
13 Oktober uw inschrijfformulier en inschrijfgeld in te leveren bij de secretaris.
Dhr. Geert Willems Th.van Heereveldstraat 46   6551AT Weurt    Mob. 06.54.37.42.62

4. Het inschrijfgeld bedraagt  € 1, 00  per vogel met een maximum van € 15,00 Catalogus Gratis
Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en of catalogus plaats.

5. Men dient zelf zorg te dragen voor T.T. kooien. Deze dienen te voldoen aan de eisen van de N.B.v.V. 

6. De inzenders ontvangen na inschrijving de kooinummers, inbrengbrief en competitieformulier thuis.     
De kooinummers dient U in het midden van de kooi aan te brengen.

7. Vogels dienen ingebracht te worden in schone kooien met wit schelpen zand en voor één dag voer.       
( Voer rechts / water links ). Bij kromsnavels is ook zaad toegestaan als bodembedekker.

8. Inbrengen vogels : 
Woensdag 2 November middag van 16.00 tot 17.00 uur  Avond van 19.00 t/m  20.30 uur.

- Na het inbrengen van de vogels dient men de TT ruimte te verlaten.
- Alleen medewerkers tussen de stellingen.

Uitgifte Vogels  zondag 6 November  ± 16.00 uur
- Alleen medewerkers in TT Ruimte na 15.30 uur inzenders \ bezoekers  naar de hal bij de lift. 
- Afhaal volgorde wordt bepaald door het aantal vogels wat men heeft ingeschreven.

Meeste vogels als eerste, minste als laatste i.v.m gebruik rolcontainers.
- Afhaal formulieren moeten afgetekend worden door inzender
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9. De keuring van de  vogels vindt plaats op Donderdag 3 November. 
Er wordt gekeurd onder kunstlicht.

10. De opening zal plaats vinden op Vrijdag 4 November aanvang 20.00 uur
Verder is de T.T. geopend op 
Zaterdag 5 November van 10:00 uur tot 17:00 uur
Zondag   6 November van 10:00 uur tot 15.30 uur.

11. Inschrijven volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V. 
Uitzonderingen hierop zijn ;
Zangvogels ( Harzers,Waterslagers en Timbrado’s) Duiven en Grondvogels worden niet gevraagd.

12. In een klasse moeten minimaal 12 vogels zijn voor een 1e prijs.
Er moeten ook 3 stammen en of zes stellen aanwezig zijn voor een 1e  Prijs.                              
Als een klasse niet geheel vol is, kan er toch een 1e  prijs behaald worden door samenvoeging klassen.

13. Er kan ingeschreven worden  als stam (4 vogels) stel (2 vogels) en enkel in alle klasse's:

14. Hoofdgroepkampioen
Er wordt een hoofdgroepkampioen aangewezen in de volgende groepen :
Jeugd - Kleurkanarie’s - Postuurkanarie’s - Europese-Cultuurvogels - Exoten - Parkieten.
Deze vogel kan bij de  enkel, stel of stam zitten. 

15. Clubkampioen 5 Vogels 5 beste vogels per inzender
De vogels hoeven niet aangewezen te worden dit berekend het TT programma.
Alle vogels per inzender tellen mee, ook al heeft men 2 kanaries, 1 Cultuurvogel en 2 parkieten ( = 5)

16. Clubkampioen  Stammen Mooiste stam van alle stammen. 
Bij gelijk aantal punten in dezelfde Hoofdgroep beslist de keurmeester. Verder beslist het lot.

17. Clubkampioen  Stellen Mooiste Stel van alle stellen.
Bij gelijk aantal punten in dezelfde Hoofdgroep beslist de keurmeester. Verder beslist het lot.

 
18.  Generaal kampioen, is diegenen die met zijn 7 beste vogels  van het zelfde soort 

 7 Kanaries ( Kleur en Postuur), 7 Cultuur, 7 Exoten, 7 Parkieten enz.                                 
Beste 7 bestaat uit een stam -stel - enkeling en het hoogste aantal punten heeft behaald.

19. Het Bondskruis kan in 2022 gewonnen worden door Groep 4 mits minimaal 92 Pnt behaald zijn
is dit niet het geval dan gaat het bondschild naar de mooiste TT vogel.
1. Parkieten - Grondvogels. 2. Kanarie - Postuur Kanarie, 
3.  Exoten - Exoten Hybriden,  4.Europese Cultuur - Cultuur Hybriden.  
 Toekenning vindt alleen plaats aan eigen kweek vogels (Geen Klasse 4 of 5 )   

20. De mooiste TT vogel is de vogel die het hoogst gewaardeerd is, mits eigenkweek.
Bij gelijk aantal punten beslist de keurmeester. Verder beslist het lot.

21. Verplichte Derby U kunt meespelen met de verplichte derby ,dit is de vogel met ring nr. 1                   
Het is mogelijk om meerdere ring nummers 1 op te geven. 
Op de competitie formulier moet u de kooinummer opgeven in welke kooi de vogel met ringnummer1
zich bevindt. Indien meer ring nummers 1 dan ook deze kooinummers opgeven.
De vogel met het hoogste aantal punten van alle ringnummers 1 is dan derby kampioen.
Bij gelijk aantal punten beslist de keurmeester. Verder beslist het lot.
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22. Vrije Derby U kunt ook meespelen met de vrije derby, u moet dan zelf uw mooiste vogel aanwijzen. 
Op de competitie formulier moet u de kooinummer opgeven in welke kooi deze vogel zich bevindt.
De vogel met de hoogste punten uit alle aangewezen vogels,  is dan derby kampioen.
Bij gelijk aantal punten beslist de keurmeester. Verder beslist het lot.

23. Voor ziekte en/of sterfte tijdens de tentoonstelling kan het bestuur  niet aansprakelijk  worden gesteld.
Vogels met knijpringen, evenals zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd.

24. Vogels met onherstelbare gebreken (het missen van een nagel/teen vergroeiingen aan snavel en poten)
zullen door de keurmeesters niet gekeurd worden. Op het keurbriefje wordt dan NG vermeld.
De betreffende vogel of vogels zullen uit de TT show verwijderd worden.

25. De eind of totaal optelling op het keurbriefje is bindend.                                                                      
De kampioenen worden door de keurmeesters aangewezen.

26. De vogels en TT- kooien zijn tijdens de T.T. verzekerd tegen ;
  Diefstal na braak, Dood door brand, Dood door verstikking als gevolg van brand in het gebouw.

Vernietiging door brand. Schade door vandalisme / kwaadwillige beschadiging als gevolg van inbraak
mits het bedrag is ingevuld op het inschrijfformulier.

27. Er zal een verkoop klasse aanwezig zijn waar leden gebruik van kunnen maken .
Maximaal 2 vogels per TT kooi. 
De vereniging zorgt voor de verkoopdoosjes en stickers voor op de TT kooi. 
Inbrengen verkoop klasse vogels Donderdag 3 november van 19:00 uur tot 20:00 uur
Het eventueel aanvullen van verkoop vogels tijdens TT is mogelijk.

28. TT - vogels mogen ook te koop aangeboden worden, maar mogen pas uitgegeven worden
na uitgifte van de vogels aan de verkoper.  ( Zondag 6 November  vanaf  ± 16.00 uur)  

 Hier wordt niet van afgeweken. 

29. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de inzender akkoord met de bepalingen van dit
opgestelde reglement.

30. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,
met in achtname van de N.B.v.V.  Reglementen.                             

Veel succes
Bestuur Vogelvrienden Weurt
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