T.T. REGELEMENT V.V. DE GOUDVINK BERGEIJK
Voor de algemene regelgeving van de NBvV, zie Vraagprogramma 2015-2019.
REGELEMENT V.V. DE GOUDVINK
01) Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de NBvV in de OK en EK klasse,
uitgezonderd de zangkanaries.
02) Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per vogel, € 2,- voor en Stel en € 4,- voor een Stam.
Jeugdleden half geld.
Vogels binnen de stammen dingen ook mee naar de prijzen bij de enkelingen.
03) De Catalogus is verplicht en kost € 2,-.
04) Kosten voldoen bij inschrijving van de vogels.

05) De vogels moeten worden ingebracht in de door de NBvV voorgeschreven tentoonstellingskooien.
06) Verkeerd ingeschreven vogels komen niet in aanmerking voor een prijs.
Vervangen van een ingeschreven vogel is toegestaan mits van de zelfde soort en kleurslag.
07) Toegekende kooinummers moeten middenvoor op de kooi worden aangebracht.
08) Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd, discussie is daarover niet mogelijk.
Voor ziekte en/of sterfte tijdens de tentoonstelling is het bestuur nog de tentoonstellingscommissie aansprakelijk.
09) EK vogels moeten een correcte en gesloten voetring dragen.
Extra (kleur) ringen moeten worden verwijderd.
10) Andere C.O.M. ringen zijn toegestaan mits het lid kan aantonen dat hij /zij lid is van die andere organisatie
middels een lidmaatschapskaart.
11) Kwartels en andere grondvogels moeten voorzien zijn van een geldige ent verklaring.
12) De vogels en kooien zijn verzekerd tegen brand en diefstal na braak mits de waarde van de vogel op het inschrijfformulier
is vermeld.
13) Het T.T. bestuur heeft de bevoegdheid groepen samen te voegen indien niet wordt voldaan aan het vereiste aantal vogels
per groep.
14) Kooien inbrengen met een vol zaadbakje rechts en een leeg waterfonteintje links aan de kooi, beide van wit kunststof.
De bodem moet voorzien zijn van schelpenzand, voor vruchten/insecteneters is kattenbakvulling toegestaan.
Parkieten mogen op de bodem worden gevoerd.
De kooien moeten uiteraard allemaal goed schoon zijn evenals de zitstokken.
15) Vogels welke speciaal voedsel vereisen, daarvoor moet men voedsel meebrengen in een degelijke verpakking en het
kooinummer vermelden op de verpakking.
16) Er is geen aparte jeugdklasse.
17) De derbyprijs is een op het inschrijfformulier aangegeven EK vogel gelijk aan het T.T. vraagprogramma die volgens de
eigenaar het hoogste aantal punten gaat scoren en bij de inschrijving daar voor € 1,- heeft betaald.
( meespelen is vrijblijvend).
De waarde van de prijs is de gezamenlijke inleg + € 10,- uit de verenigingskas.
18) De prijzenverdeling is zoals we die al jaren kennen en de Derbyprijs zoals aangegeven onder punt 17. De stimuleringsprijs
wordt toegekend aan de beste EK of OK vogel van een lid die bij de bond is ingeschreven na 1 Oktober 2019.
Verder kennen we de speciale stammen prijzen, een goede stam brengen is nog steeds moeilijk.
Voor de jeugdkampioen is er een beker terwijl de andere jeugdleden een herinnering krijgen.
Voor de Algemeen Kampioen is er de ”Gerard Verrijt” wisseltrofee.
Alle inzenders krijgen een klassementsprijs, hiervoor tellen het totaal aantal punten van de 5 beste EK vogels per inzender.
19) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.
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