Reglement Onderlinge Tentoonstelling GEMERTS
KLEUR 2017 ( tevens JUMBO klasement en Open
Gemertse Vogelkampioenschappen)
TT-secretariaat: Theo van den Eijnde De Haag 41 5421 NL Gemert
Tel. 0492-364377 – 0622620937 joentheo44@kpnmail.nl
ARTIKEL 1
Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de NBVV 2015 met uitzondering van
zangkanaries.
ARTIKEL 2
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per vogel, per stel van 2 vogels € 2,- terwijl per stam van 4 vogels
€ 4,- dient te worden betaald. Het inschrijfgeld bedraagt voor de vogels maximaal € 10,- (tien vogels).
Jeugdleden betalen de helft van het inschrijfgeld. Elke inzender is verplicht een catalogus te nemen
ad €. 3,00.
Indien een lid meer dan 8 vogels inzend doet deze automatisch mee met het JUMBO klassement.
ARTIKEL 3
Vogels dienen te worden ingeschreven op de daartoe door de afdeling “Gemerts kleur” te Gemert
verstrekte inschrijfformulieren. Let op de juiste klasse, kleur, soort, ringnummer, kweekjaar en
verzekeringsbedrag van de vogel. U wordt verzocht het inschrijfformulier duidelijk en het liefst met een
zwarte pen in te vullen, met de computer kan ook. Jeugdleden dienen op het inschrijfformulier achter
het woord jeugd, de geboortedatum te vermelden. Bij het inbrengen van de vogels kan wel het
volgnummer van de ring maar niet de kleur of de soort van de vogel gewijzigd worden. Verkeerd
ingeschreven vogels komen niet in aanmerking voor een prijs.
ARTIKEL 4
Inschrijfformulieren dienen uiterlijk zondag 29 oktober (vogelbeurs) 12.00 uur te zijn ingeleverd bij de
TT secretaris Theo van den Eijnde, ook digitaal is mogelijk. Het verschuldigde inschrijfgeld dient
gelijktijdig met het inleveren van de inschrijfformulieren te worden voldaan. Overmaken op NL86
01161 24 385 o.v.v. OTT 2017 kan ook. Inschrijven kan vanaf 01 oktober.
ARTIKEL 5
Alle vogels dienen te worden ingezonden in kooien volgens de richtlijnen van de NBVV. De
bodembedekking van de kooien mag in geval het gaat om parkieten in de universeelkooi die
bedekking zaad zijn of wit zand, voor vruchten- en insecteneters mag dit grijze kattenbakvulling zijn en
voor alle andere vogels moet dit wit zand zijn. De volle zaadbak dient rechts en het lege drinkflesje
links van de TT-kooi geplaatst te zijn.
ARTIKEL 6
Iedere inzender dient elke ingezonden TT kooi te voorzien van het van tevoren toegezonden
kooinummer, dat geplakt moet worden midden voor, tussen de zaadbak en het drinkflesje.
Indien de kooinummers en inbreng/afhaalformulier niet tijdig in uw bezit is, gelieve u contact op te
nemen met TT-secretaris Theo van den Eijnde (zie bovenstaand tel.nr.). Alleen ingeschreven vogels
worden ingenomen.
ARTIKEL 7
De vogels kunnen worden ingezonden op dinsdag 14 november 2017 van 18.30 uur tot 21.00 uur, via
de achteringang van de TT-zaal Café-Zaal ’t Anker Sint Antoniusstraat 55 De Mortel. Inbrengen dient
te geschieden met het door u ontvangen kopie van het inschrijfformulier (of computeruitdraai)
ARTIKEL 8
De keuring van de vogels zal plaatsvinden op woensdag 15 november 2017.
Er zal gekeurd worden met kunstlicht.
ARTIKEL 9
De TT is geopend op:

vrijdag
Zaterdag
Zondag

17 november 2017 na opening 20.00 uur tot 22.00 uur.
18 november 2017 van
13.00 uur tot 20.00 uur.
19 november 2017 van
10.00 uur tot 15.00 uur.

ARTIKEL 10
Tijdens de opening op vrijdag worden de diverse kampioenen aan u voorgesteld, ook wordt de
clubkampioen van de vereniging bekend gemaakt.(Bondskruis)
ARTIKEL 11
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 18 november 2017 omstreeks 21.00 uur.
Dit is tijdens de TT-gezellige avond.
ARTIKEL 12
Het afhalen van de vogels vind plaats op zondag 19 november aansluitend op de prijsuitreiking
(16.00uur), JUMBO Klassementswedstrijd en na de externe inzenders
U kunt de vogels afhalen met de kopie van het inschrijfformulier (of uitdraai computerlijst).
ARTIKEL 13
De prijzen zullen worden verdeeld in de volgende verhoudingen: bij de enkelingen 1 op 15
inschrijvingen, bij de stellen 1 op de 8 inschrijvingen en bij stammen 1 op 4 inschrijvingen per Groep.
De prijzen bestaan uit een oorkonde per deelnemer.
De beste OK vogel wordt geen kampioen maar mooiste OK vogel.
Bij minder dan 8 vogels in een groep zal, bij voldoende punten, alleen een kampioensprijs worden
toegekend, er zullen dan geen verdere prijzen worden toegekend. Deze regel is ook van toepassing
op de stellen en de stammen.
Het minimaal te halen punten is voor een kampioen 91 punten, voor een kampioen stellen, inclusief
eenheidspunten 183 punten, en voor een kampioen stammen, inclusief eenheidspunten, 364 punten.
Om voor een 1e prijs in aanmerking te komen moeten minimaal 90 punten worden behaald voor een
2e prijs 89 punten. Om voor een prijs in aanmerking te komen moet voor de stellen minimaal 180
punten en voor de stammen minimaal 360 punten inclusief eenheidspunten worden gescoord.
ARTIKEL 14
De vogel voor het Bondskruis wordt door de keurmeesters aangewezen. Bij het gelijk eindigen van
punten dan heeft dit jaar de kanarie vogel de voorkeur.
ARTIKEL 15
Indeling van de categorieën: Reglement volgens het Bondsvraagprogramma 2017 uitgebreide versie
op internet.
ARTIKEL 16
Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd, hierover kan niet worden gediscussieerd, Voor
ziekte en/of sterfte van de vogels tijdens de TT is het bestuur en de organiserende vereniging niet
aansprakelijk. Kwartels en grondvogels moeten geënt zijn tegen vogelpest. Een kopie van het
inentingsbewijs moet bij het inschrijfformulier worden gevoegd.
ARTIKEL 17
Vogels en kooien zijn door de NBVV collectief verzekerd tegen brand en diefstal na inbraak, echter
alleen als de waarde op het inschrijfformulier is vermeld.
Speciaal voer vermelden op het inschrijfformulier en meebrengen. Bij voeren tijdens openingstijden
alleen in bijzijn tentoonstellingscommissieleden.
ARTIKEL 18
Vanaf het inbrengen van de vogels tot aan de opening van de TT heeft alleen het bestuur van de
organiserende vereniging of zij die door het bestuur hiertoe zijn aangewezen, toegang tot de TT zaal.
Kooien mogen niet van de stellingen worden gehaald. Van alle prijswinnende vogels worden de ringen
gecontroleerd door de ringencommissaris van de betreffende vereniging.
ARTIKEL 19
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van v.v. Gemerts Kleur Gemert
een en ander met inachtneming van het gestelde in het TT-reglement.
Wij wensen u veel succes op de tentoonstelling 2017
Bestuur v.v. Gemerts Kleur

