Tentoonstellingsreglement 2019
Kring Vogelvrienden Noord Oost
Brabant
Georganiseerd door V.V. "Avicultura" Uden/Volkel
1 Inschrijving

Deze staat uitsluitend open voor leden van de “Kring Vogelvrienden” Noord- Oost- Brabant.

2 Inschrijfformulier

Inleveren t/m zondag 03 November 2019 tot 20.00 uur bij: Henk van de Elzen ,
Mandolinestraat 18, 5402 CZ Uden. Tel. 06-51070522. of per E-mail naar
henk_avicultura@hotmail.com (vraag om een leesbevestiging)
Jeugdleden dienen op hun formulier te vermelden: JEUGD en de geb. datum.

3 Betaling

Uitsluitend contant of door overschrijving op ingbank nummer NL63 INGB0002937210
t.n.v. Vogelvereniging Avicultura o.v.v. kring TT, naam of namen en verenigingsnummer

4 Inschrijfgeld

Inschrijving enkelingen: € 1.00 Stammen: € 4.00 Stellen:
Catalogus:
€ 3.00
1 x per gezin
Inzending dient betaald te zijn voor de inbrengdatum.
Jeugdleden zenden gratis in.

5 Inschrijven

Ingeschreven kan worden volgens het Bondsvraagprogramma van de NBvV.2015- 2019 Vogels
met ringen van een andere door de C.O.M. erkende organisatie worden geaccepteerd ( kopie
wikkel maandblad meeleveren ).

6 Kooien

Deze moeten worden voorzien van een toegezonden kooinummer dat in het midden van de kooi,
zo hoog mogelijk, opgeplakt dient te worden. Kooien schoon afleveren met goed gevulde
zaadbak rechts zonder fonteintje. Bij het inbrengen worden alle vogels voorzien van vers
drinkwater. Op de bodem wordt schoon schelpenzand vereist. ( dus geen metselzand of
kattenbakvulling ) met uitzondering van vruchten en insecten etende vogels. Bij parkietachtige is
voer als bodembedekking toegestaan.(Speciale voederwijze vermelden op inschrijfformulier, voer
zelf meebrengen en voorzien van de desbetreffende kooinummers ). Kooien mogen niet
herkenbaar zijn met een of ander kenmerk. Voor grote parkieten, duiven, kwartels e.d. zijn
klapkooien beschikbaar bij de vereniging maar alleen voor die vogels die in een klapkooi
gehuisvest moeten vlg. bondsvraagprogramma. (voor kwartels verplicht inentingsformulier
meebrengen ).
Inzenden in kooien vlg. bondsvraagprogramma zodat alle vogels per hoofdgroep in het
zelfde type kooi gekeurd worden. let op!!! Dus duidelijk opgeven.

7 Vogels

Zieke of gebrekkige vogels en andere ringen dan erkende vaste voetringen worden geweigerd.
Vogels die tijdens de T.T. ziek worden kunnen na overleg met het bestuur worden meegenomen.
Voor ziekte of sterfte tijdens de T.T. is het bestuur en vereniging niet aansprakelijk.
Vogels en kooien mogen na inbrengen niet van de stelling worden genomen m.u.v. het bestuur of
daartoe aangewezen personen. Open klasse vogels worden niet gevraagd met uitzondering van
de vogels die in het Bonds vraagprogramma als OK zijn aangemerkt . Zangkanaries worden niet
gevraagd.
Vogels die onder Cites-regeling (wet) vallen en ingezonden worden op de tentoonstelling.
Hiervan moet een kopie van het Cites-document gelijk met de inzending van de Cites-vogel
worden overhandigd aan het TT secretariaat.

8 Verzekering

Vogels en kooien zijn door NBvV collectief verzekerd tegen diefstal ( na braak )
en brand, mits de verzekeringswaarde van vogel met kooi vermeld is op het inschrijfformulier.

€ 2.00

9 Inbrengen

Vogels inbrengen op Dinsdag 26 november 2019 tussen 18.30 uur en 21.00 uur.
Locatie: Handboogvereniging, Doel De Lage Dijk”, Lagedijk 2a, 5408 RG Volkel.

10 Keuring

Woensdag 27 november 2019 bij kunstlicht

11 Opening

Vrijdag 29 november 2019 om 19.30 uur. Tevens bekendmaking kampioenen en verenigingsprijs.

12 Openingstijden

Zaterdag 30 november van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Zondag 1 december van 10.00 uur tot 16.00 uur.

13 Afhalen vogels

Zondag 1 december direct na de sluiting. De verst afgelegen vereniging het eerst.

Verdeling prijzen
14 Prijsindeling

Eigen kweek vogels
1 op 15 een prijs 23 vogels twee prijzen 38 vogels drie prijzen enz.
Stammen
1 prijs per 3 stammen, 4 stammen een tweede prijs
Stammen worden samengevoegd van hoofdgroepen die bij elkaar passen.
Stellen
1 prijs per 6 stellen, 7 stellen een tweede prijs
Stellen worden samengevoegd van hoofdgroepen die bij elkaar passen.
Bij de prijsindeling wordt gebruik gemaakt van de regel de helft + 1

15 Kampioenen

Kampioen wordt men ongeacht het aantal vogels dat per hoofdgroep is ingezonden met 91
punten mits er in dezelfde groep geen vogels zijn met meer punten. D.w.z. als er slechts één
vogel is ingeschreven per hoofdgroep en deze 91 punten behaalt deze zonder meer kampioen
wordt.
Een volledige hoofdgroep bestaat uit 15 of meer vogels
Men dient hier ook 91 punten te halen om kampioen te worden ook hier geldt mits er geen vogel
in de groep is met meer dan 91 punten.
1e Prijs (zilver) 90 punten ( als er geen vogels zijn met minimaal 91 of meer punten ).
Zijn er 15 vogels of meer ingeschreven per hoofdgroep en de hoogst gewaardeerde vogel krijgt
90 punten dan heeft deze vogel zilver, bij 90 punten brons.
Kampioen stammen wordt men bij minimaal 364 punten. ( zonder eenheidspunten). Mits er
geen stam in dezelfde groep is met meer punten.
Ingeval van een gelijk aantal punten bepalen de eenheidpunten de kampioen.
Eerste prijs krijgt men bij 360 punten. ( zonder eenheidspunten). Mits er geen stam in dezelfde
groep is met meer punten, eerste prijs alleen bij een volledige hoofdgroep.
Kampioen stellen wordt men bij minimaal 182 punten. ( zonder eenheidspunten). Mits er geen
stel in dezelfde groep is met meer punten.
e
1 prijs 180 punten (zonder eenheidspunten). Mits er geen stel in dezelfde groep is met meer
punten, eerste prijs alleen bij een volledige hoofdgroep.
Stammen en stellen dingen niet mee voor de prijzen bij de enkelingen.
De kampioensprijzen worden uitgereikt op zondag 1 december 2019 omstreeks 14.30 uur.
De overige prijzen zijn af te halen op zondag 1 december vanaf 13.00 uut tot 16.00 uur bij het
TT secretariaat.
Iedere inzender die gekozen heeft voor een prijs in de vorm van medaille krijgt
één medaille met oorkonde waarop is vermeld welke kampioensprijzen hij of zij heeft
gewonnen en waarmee.
Mocht er één kampioen zijn en één eerste of tweede prijs dan zal naast de oorkonde
extra medailles worden uitgereikt afhankelijk van de gewonnen prijs(zen).

Leden die de voorkeur hebben gegeven voor prijzen in valuta , krijgen géén oorkonde
maar per prijswinnende vogel het afgesproken bedrag uitbetaald,
conform het kringreglement.
16 Bondskruis

De toekenning van het bondskruis door de organiserende vereniging,
en blijft in de organiserende vereniging.
( Alleen vogels geringd met een ring van de N.B.v.V. tellen mee voor het bondskruis ).

17 Bondsmedaille

Bondsmedailles worden verdeeld onder de kampioenen in alle hoofdgroepen.
Hier tellen ook de ringen van door de C.O.M. erkende organisaties.
Medailles één per lid verdeling over de groepen dit ter beoordeling van de organiserende
vereniging.
De winnaar van het bondskruis komt niet meer voor een bondsmedaille in aanmerking

18 Verenigingsprijs

Deze bestaat uit een oorkonde of bokaal.

19 Ringen

Alle ringen van de vogels met een prijs worden gecontroleerd.
Niet leesbare ringen komen niet voor een prijs in aanmerking.
Vogels met te grote ringen komen niet voor een prijs in aanmerking.

20 Prijzen

Alle prijzen behalve bondsprijzen worden door de keurmeesters
aangewezen en vermeld op het keurbriefje.

21 Reglement

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur van de organiserende
vereniging. ( Indien nodig in overleg met het bestuur van de zusterverenigingen kring).

22 Privacyregels

In het kader van de algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG)
Worden de gegevens van U als inzender zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres expliciet alleen gebruikt voor de organisatie en correspondentie van deze
tentoonstelling.
Deze persoonsgegevens zullen twee weken na de tentoonstelling van alle datadragers worden
verwijderd. Met uitzondering van de gegevens van leden van vogelvereniging Avicultura.

Goedgekeurd tijdens de kringvergadering van 14 mei 2019
Tentoonstellingsreglement is niet in strijd met het kringreglement.
V.V. ” Avicultura” Uden/Volkel

