Open Nationale Cultuur vogelshow Cultuurvogelclub.
Tentoonstellingsreglement en Verkoopreglement
Tentoonstellingsreglement
Artikel 1
INSCHRIJVEN
Ingeschreven kunnen worden alle Europese Cultuurvogels,hybriden en aanverwante soorten (zie vraagprogramma ) die met een
goed passende, wettelijk voorgeschreven Europese cultuurvogel ring geringd dienen te zijn. Hybriden waarvan één van de ouders
een cultuurvogel is dienen eveneens met een EC ring geringd te zijn. Gevraagd worden E.K. enkelingen, stellen en stammen. Niet
gevraagd worden alle waadvogels, weidevogels en prooivogels. Inschrijving kan tot en met 20 oktober . EK vogels zijn vogels
van de kweekjaren 2017 & 2018. Voor de subgroepen G 31 t/m G39 mogen dit ook vogels zijn uit 2016.
Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn, zowel met kweeknummer van de ingezonden vogels als ook een handtekening.
Voorbeeld; enkeling putter klein.
Hoofdgroep G Subgroep 01 kleurnummer 01;
G 01 - 01 putter klein. Aangeven ENK. Aangeven kleine TT kooi.
Inschrijfformulier verzenden aan: Tonny Bielderman Verzetslaan 17 7231 GP Warnsveld. Telf. 0575 523057
Of per e-mail: t.bielderman@upcmail.nl
Deelname aan de show is op eigen risico, de organisatie kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld. Het
eindtotaal op het keurbriefje is bindend, er is hier tegen geen beroep mogelijk.
Artikel 2
Prijsverdeling

1 t/m 8 vogels 1 prijs
9 t/m 16 vogels 2 prijzen
17 en meer
3 prijzen
* Mits behaalde punten volgens de limieten worden behaald.
Prijs toekenning.- limieten
e
e
Enkeling 1 e goud 91 punten, 2 zilver 90 punten en 3 brons 89 punten.
e
e
e
Stel 1 goud 183 punten, 2 zilver 181 punten en 3 brons 179 punten.
e
e
e
Stam 1 goud 366 punten, 2 362 punten en 3 brons 358 punten.
Bovenstaande punten zijn inclusief de eenheidspunten van de stellen en stammen.
Artikel 3
Er is een prijs voor de mooiste wildkleur zaadeter, de mooiste mutant zaadeter, mooiste insecteneter, mooiste hybride ,de
mooiste jeugd vogel en de mooiste aanverwante soort.
Alle prijswinnende vogels worden door de keurmeester(s) aangewezen.
Als er meer dan 17 vogels per kleurnummer zijn van minimaal 3 inzenders dan worden deze uit de subgroep gehaald.
Zodat hier een aparte prijstoekenning voor komt.
Er worden extra prijzen ter beschikking gesteld.
Klassement 5 beste vogels.
Aan de eerste 3 inzenders met de 5 mooiste vogels (hoogst aantal punten) die in verschillenden secties/hoofdgroepen mogen
zitten.
e
e
Bij gelijke eindiging zal de 6 eventueel. 7 ingezonden vogel meetellen voor de einduitslag.
Ook is er een prijs voor de generaal kampioen d.w.z. de inzender met de mooiste stam, stel en enkeling bij elkaar opgeteld.
Dit geld voor de hoofdgroep G en H tesamen.
Artikel 4
FINANCIËN
De inschrijf kosten zijn € 1,00 per vogel, tot en met 10 vogels, daarboven worden geen inschrijf kosten gevraagd.

Artikel 5
VERZEKERING.
Vogels zijn tijdens de TT verzekerd, mits het verzekerd bedrag is ingevuld op het inschrijfformulier.
Artikel 6
KEURING
Keuring vindt plaats op woensdag 31 oktober 2018. Gekeurd wordt volgens t.t. reglement en vraagprogramma van de
A.N.B.v.V. Alle vogels zullen gekeurd worden onder kunstlicht. Bij ernstige (onherstelbare)gebreken van de te keuren vogels zoals
het missen van een nagel of een teen, zal deze niet gekeurd worden even als bonte vogels (bonte groenlingen uitgezonderd).
Bij alle prijs winnende vogels zullen de ringen van de vogels, van buiten de t.t. kooi door middel van een loep, visueel
gecontroleerd worden of de wettelijk voorgeschreven ringmaat gehanteerd is. Het TT bestuur en keurmeesters zijn gevolmachtigd
vogels uit de kooien te nemen voor het eventueel controleren van de ringnummers, of bij het vermoeden van fraude.

Artikel 7
KOOIEN/VERZORGING
Vogels dienen te worden ingebracht op dinsdag 31 oktober 2017 in door de N.B.v.V. erkende kooien in de vereiste kleur.
Buitenlandse liefhebbers mogen inzenden in een door hun bond erkende TT kooi. Onreine en niet originele kooien worden
geweigerd. Kleine insecteneters inzenden in kist kooi, hierin komt de vogel veel beter tot zijn recht. Voor grote vogels is afwijking
mogelijk in overleg met de tentoonstelling commissie. Kooien dienen voorzien te zijn van een wit schelpen zand. Voor insecten
eters is een bodem bedekking van korrels ook toegestaan. Verder dienen de vogels te worden aangeleverd in kooien met volle
voerbakjes(rechts). Drinkflesjes kunnen ter plaatse worden gevuld. Drinkbakken aan de binnenzijde van de kooi zijn niet
toegestaan. Vogels worden gevoerd met uitstekend speciaal E.C.voer, bij sterk afwijkende voeding dit zelf aanleveren. Het is
niet toegestaan voor de keuring afwijkende zaken aan en in de kooien te doen b.v. trosgierst, appel, snoepzaad bakjes etc. Vogels
kunnen voor fotografische en of educatieve doeleinden voor korte tijd van de stelling worden genomen. Bij bezwaar dit bij
inschrijving aangeven.
Artikel 8
DERBY (BEST AANGEWEZEN)
Elke inzender mag bij inbreng zijn beste vogel aanwijzen, kosten 1 euro. Dit op inbrengformulier aangeven. De hoogst
gewaardeerde “Derby” wordt beloond met de opbrengst van het inleg geld. Het is niet verplicht een Derby aan te wijzen.
Artikel 9
INBRENGEN/AFHALEN VOGELS
Ingeschreven vogels dienen te worden ingebracht op dinsdag 30 oktober, van 14.00 tot 21.00 uur, in het TT lokaal van het
luchtvermaak gelegen aan de Marijkestraat 7a te Rijssen. Alle vogels kunnen worden afgehaald 3 november vanaf ca.17.00 uur tot
17.30. Afhalen vogels alleen met vertonen van afhaalbrief.
Artikel 10
PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking voor algemeen kampioenen en klassementsprijswinnaars vindt plaats op donderdag 1 november na de officiële
opening. Gewonnen eremetaal kan zaterdagmiddag worden afgehaald na 14.00 uur bij de t.t. commissie.
Artikel 11
Openingstijden en opening
De officiële opening zal geschieden door de voorzitters van beide clubs op donderdag 2 november 2016 om 20.00 uur.
Opening publiek
Donderdag
1 november van 20.30 tot 22.00 uur.
Vrijdag·
2 november van 10.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag
3 november van 10.00 tot 17.00 uur
Reglement Verkoopklasse 2018
Artikel 1
VERKOOPKLASSE
Er bestaat een mogelijkheid om in te schrijven in de verkoopklasse. De verschuldigde 10% is alleen verschuldigd bij verkoop van
de vogel. Te koopstelling kan niet anders worden beëindigd dan door verkoop. Verkoopklasse sluit zaterdag om 15.30 uur. Niet
verkochte vogels dan afhalen. 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
zaterdag 17.00 uur. Vogels uit de verkoop T.T. klasse mogen uitsluitend worden verkocht door een door het bestuur aangewezen
persoon.
Artikel2
INSCHRIJVEN
Ingeschreven kunnen worden alle Europese Cultuurvogels, en hybriden die met Europese cultuurvogel ringen geringd dienen te
zijn. Uitgesloten zijn; waad, weide- en prooivogels.
Artikel 3
VOORWAARDEN
Alle ingeschreven vogels moeten voorzien zijn van een wettelijk goedgekeurde gesloten voetring. Zieke en gebrekkige vogels
worden geweigerd. Vogels in de verkoopklasse worden niet gekeurd.

Artikel 4
HUISVESTING

Per kooi mogen niet meer dan twee vogels ter grootte van een groenling te koop worden aangeboden. Uitsluitend schone en
verzorgde kooien worden geaccepteerd.
Artikel 5
OMKOOIEN
Voor het omkooien van verkochte vogels zal een vangkooi / volière aanwezig zijn. Het is niet toegestaan met gekochte vogels
tussen de wedstrijdvogels te verblijven.
Artikel 6
AFREKENING
De financiële afwikkeling zal plaats vinden na de show. Het aan U verschuldigde bedrag minus de 10%, tot een maximum van 5
Euro per vogel, wordt na afloop van de show contant verrekend.
Artikel 13
TOEVOEGEN
Alleen ingeschreven vogels mogen ter verkoop worden aangeboden. Tijdens de TT mogen, onder voorwaarden, nieuwe, vogels te
koop worden aangeboden, in overleg met de verantwoordelijke personen van de verkoopklasse.
Artikel 14
OPENSTELLING
Verkoopklasse heeft dezelfde openingstijden als de TT. Behoudens de zaterdag dan sluit deze om15.30 uur.
Artikel 15
ONVOORZIEN
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de T.T. commissie in samenspraak met het bestuur.

