TENTOONSTELLINGSREGLEMENT van de TIELSE VOGELLIEFHEBBERS VERENIGING 2018:
art. 1
Inschrijving
Het inschrijfformulier dient volledig, goed leesbaar en ondertekend te worden
ingevuld. Uiterlijk inleverdatum is donderdag 15 november 2018 bij:
Dhr. G.J. Gerritsen Adamsweg 22, 4001 KD Tiel, Telefoon 06-27520296.
Het inschrijfgeld dient voor het inbrengen van de vogels te zijn voldaan op
bankrekening nr. NL75RABO 0362957185 t.n.v. TVV.

kooien door de inschrijver te zijn voorzien van een drinkflesje, eetbakje en
bodembedekking zoals deze is beschreven in het bondsvademecum van de
N.B.v.V..
Uw eigen lege drinkflesje dient ondersteboven aan de kooi te zijn
opgehangen.
De flesjes worden na het inkooien direct gevuld door de vereniging.

art. 2
Leden Tielse Vogelliefhebbers vereniging
Alle leden van TVV, ook zij die daarnaast ook elders lid zijn, schrijven in als lid
van TVV.

art. 8
Leenkooien
Leden van de Tielse Vogelvereniging kunnen zolang de voorraad strekt, gebruik
maken van leenkooien. U dient dit op het inschrijfformulier te vermelden.
De vergoeding bedraagt € 1,50 per kooi.

art. 2
Voorwaarden N.B.v.V.
De inschrijving is opengesteld overeenkomstig het vraagprogramma en
reglementen van de N.B.v.V. zoals gepubliceerd op de website van de N.B.v.V.
Zangkanaries (groep 1.001 t/m 1.003) kunnen niet worden ingeschreven.
Vogels die niet geringd zijn, een onleesbare- of beschadigde ring- of een
knijpring en/of een onjuiste ring dragen, worden uitgesloten van deelname.
(uitgezonderd Open Klasse, zie artikel 6)
art. 3
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 voor enkelingen, € 3,00 voor stellen en € 6,00
voor stammen. De aanschaf van de TT-catalogus is verplicht en kost € 3,00.
Alleen voor de eerste 15 vogels wordt inschrijfgeld gevraagd. Vanaf de 16e
vogel is de inschrijving gratis.
art. 4
Jeugd
Jeugdinzenders mogen gratis inzenden en krijgen een gratis TT-catalogus.
Zij zijn verplicht hun geboortedatum op het inschrijfformulier in te vullen.
Voor de jeugdinzenders geldt dat zij meedoen in de Nationale TT en indien lid
van TVV aan de onderlinge TT in zowel de senioren- als in de jeugdklasse.
Je bent jeugdinzender als je op de keuringsdag minimaal 6 jaar oud bent tot
en met de dag waarop je 17 jaar oud wordt.
art. 5
Toekenning prijzen (zie ook achterzijde)
Prijzen zullen worden toegekend op basis van groepen en samengestelde
groepen:
Stap 1: meer dan 6 vogels in een groep geeft een kampioen etc..
Minder dan 6 vogels dan stap 2.
Stap 2: meer dan 6 vogels in een beperkt samengestelde groep * geeft een
kampioen etc..
Minder dan 6 vogels dan stap 3.
Stap 3: meer dan 6 vogels in een uitgebreid samengestelde groep * geeft een
kampioen etc.
Het minimale aantal vogels per groep of (uitgebreid) samengestelde groep en
de daarbij behorende prijzenverdeling is voor:
Enkelingen:
Stellen:
Stammen:
6 -15 vogels: kampioen
6 stellen: kampioen
3 stammen: kampioen
16-25 vogels: 2e prijs
7 -10 stellen: 2e prijs
4-5 stammen: 2e prijs
26-35 vogels: 3e prijs
11-14 stellen: 3e prijs 6-7 stammen: 3e prijs
In het geval minder dan 6 stellen respectievelijk 3 stammen uit één groep zijn
ingezonden, worden deze vogels ondergebracht in een samengestelde groep
die bestaat uit stellen respectievelijk stammen uit dezelfde (uitgebreid)
samengestelde groep.
In het geval er geen samengestelde groep met stellen respectievelijk stammen
uit dezelfde hoofdgroep te maken is, worden de vogels ondergebracht bij de
enkelingen uit dezelfde groep en gekeurd als enkeling maar tevens als stel
respectievelijk stam. In een dergelijke situatie valt er geen prijs op het stel of
stam, maar komen de vogels uit een stel of stam in aanmerking voor een prijs
als enkeling.
art. 6
Open Klasse
Voor de Open Klasse kunnen alleen leden van TVV vogels als enkeling inschrijven. Inschrijving voor de Open Klasse geeft u aan door “OK” te vermelden in de
kolom “enkeling”. Deze vogels hoeven geen (eigen) ring te dragen.
Alle vogels welke worden ingezonden in de Open Klasse, worden samengevoegd in één klassement.
De prijzentoekenning is gelijk aan die van enkelingen, echter de kampioen,
respectievelijk 2e en 3e prijs, wordt niet bepaald door de keurmeester maar
door het hoogste aantal behaalde punten. In het geval van een gelijke stand
volgt loting. Open Klasse vogels zijn uitgesloten van alle overige klassementen
of de extra prijzen uit art 13.
art. 7
Kooien
De gezonde vogels moeten worden ingebracht in schone kooien in
overeenstemming met de voorgeschreven modellen van de N.B.v.V. en de aan
de inschrijver toegezonden kooinummers moeten aan de voorzijde, midden
onderaan de kooi, geplakt worden. Bij het inbrengen van de vogels behoren de

art. 9
Inbreng-, afhaalformulier
Bij het inbrengen en afhalen van de vogels dient u het inbreng- c.q.
afhaalformulier bij zich te hebben. Dit formulier wordt u met de kooinummers
toegezonden.
art. 10
Verzekering en sterfte
De vogels en het materiaal zijn in overeenstemming met de voorwaarden van
de N.B.v.V. verzekerd voor de normale handelswaarde. Deze verzekering dekt
de schade vanaf het inbrengen tot aan het afhalen tegen brand, verstikking
door brand en diefstal met braak. Voor sterfte tijdens de TT is het TT-bestuur
niet verantwoordelijk.
art. 11
Enting kwartels
Inzenders van kwartels dienen er voor te zorgen dat deze dieren zijn ingeënt.
De originele verklaring hiervan (via de dierenarts) bij het inbrengen afgeven aan
het TT-secretariaat. Tijdens de TT blijft deze verklaring bij de TT secretaris.
art. 12
EU-certificaat CITES vogel
Inzenders die een CITES beschermde vogel inschrijven dienen het bij de betreffende vogel behorende EU-certificaat waaruit blijkt dat u eigenaar bent van de
betreffende vogel te overleggen aan de TT-secretaris.
art. 13
Verkoopklasse
Naast de TT is er een verkoopklasse waar elke inzender vogels in de voor hen
toegestane TT-kooien mag inbrengen, echter niet meer dan 2 vogels per kooi.
De door de N.B.v.V. vastgestelde regels voor het houden van een vogelmarkt of
vogelbeurs zijn van toepassing. Per inzender mogen maximaal 10 TT-kooien
met daarin maximaal 20 vogels bij het inbrengen van de wedstrijdvogels worden aangeboden. Aanvulling van de verkoopklasse tijdens de tentoonstelling is,
behoudens op de dag van opening, mogelijk. De kosten van de verkoop bedragen 10 % van de vraagprijs, alleen te betalen als de vogel werkelijk is verkocht.
U dient uw niet verkochte vogels juist voorafgaande aan het uitkooien, op te
halen.
art. 14
Extra prijzen
Zeven extra prijzen, ter waarde van € 50,00 per stuk, worden toegekend in de
Nationale TT.
De criteria om in aanmerking te komen voor één van deze prijzen zijn:
A: één prijs per categorie voor de vijf hoogst gewaardeerde vogels van één
inzender, eventueel na loting bepaald
De categorieën zijn; kleurkanaries; vorm- en postuurkanaries; tropen en Europese cultuurvogels; parkieten groepen 18001 t/m 23015; parkieten groepen
24001 t/m 32008.
B: twee extra prijzen worden verloot onder alle inzenders. Uitgesloten van
deelname aan deze verloting zijn de prijswinnaars genoemd onder punt A.
art. 15
Onderlinge TT
In de Nationale TT is tevens de Onderlinge TT van de TVV ondergebracht.
Het Bondskruis, de wisselbekers J. Boelhouwer-, C. Broekhuizen- en B.J. Robeer
worden in de Onderlinge TT toegekend.
Tevens wordt in de Onderlinge TT een algemeen kampioen aangewezen diedaarmee de “Wim Luisman Flipjecup” wint.
art. 16
Geld of bekerprijzen
In de Nationale TT worden aan senioren alleen geldprijzen toegekend.
In de onderlinge TT komen senioren in aanmerking voor een geld of bekerprijs.
Zij moeten dit aangeven op het inschrijfformulier. Indien er niets wordt aangegeven wordt ervan uitgegaan dat men de voorkeur voor een geldprijs heeft.
In de Nationale- en onderlinge TT komen jeugdinzenders alleen in aanmerking
voor bekers.
De kampioensprijzen worden bij de opening van de TT uitgereikt. De overige
gewonnen prijzen kunnen direct na de opening bij de penningmeester worden
afgehaald.
art. 17
Algemeen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het TT-bestuur.

