Reglement “Kempen Combinatie” 2019
1) Alleen de aangesloten verenigingen mogen de “Kempen Combinatie” organiseren.
2) De tijdelijke tentoonstelling mag alleen bestaan uit de aangesloten verenigingen.
3) Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma NBvV, met inachtneming van het
bepaalde in het TT reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, met
toevoeging van OK vogels. Zangkanaries worden niet gevraagd (Hgr 1-2-3).
4) De naam “Kempen Combinatie” dient gehandhaafd te blijven.
5) Iedere vereniging is vrij in de soort prijzen.
6) Inschrijfgelden zijn voor alle deelnemende verenigingen gelijk, per vogel € 1,50 en jeugd
€ 0,75, de catalogus € 2,50 per inzender en is verplicht.
7) Prijzen verdeling , per hoofdgroep 1 prijs op 15 vogels tot een maximum van 4 prijzen
afgerond naar boven, dus 2e prijs vanaf 23 vogels.
8) Om kampioen te worden moet de vogel minimaal 91 punten behalen, verdere prijzen
minimaal 90 punten. Stellen kampioenen 182, overige 180 punten er zijn geen
eenheidspunten bij de stellen, Stammen kampioen 368 overige 364 punten, inclusief
eenheidspunten.
Prijsverdeling stellen 1 op 5, stammen 1 op 3, maximaal 4 prijzen per groep.
9) ALGEMEEN KAMPIOEN is de eigenaar van de hoogst gewaardeerde EK vogel, bij gelijk
aantal punten beslist het lot. De waarde van de prijs dient ongeveer €50,00 te zijn.
10) CLUBKAMPIOENSSCHAP om in aanmerking te komen voor deze prijs moeten er
minimaal 50 EK vogels per vereniging worden ingebracht. Van elke vereniging worden de 15
vogels, maximaal 5 vogels per inzender, met het hoogst aantal punten genomen en de som
wordt gedeeld door 15. De vereniging die hier hoogste gemiddelde heeft wint de
verenigingsprijs, bij gelijk aantal punten beslist het lot.
De prijs is groot €100 verdeeld in 3 prijzen , 1e €50, 2e € 30 en 3e €20
11) KLASSEMENTPRIJS gaat over het totaal van de 5 beste EK vogels per inzender, bij gelijk
aantal punten beslist het lot. Het prijzenschema voor de klassementsprijzen moet bestaan
uit 15 prijzen met een maximum prijzenbedrag van €250 , te verdelen in;
1e pr. €30, 2e t/m 5e pr. €25, 6e t/m 10e pr. €15, 11e t/m 14e pr. € 10 en 15e pr. € 5
12) Jeugdkampioen. De jeugd dingt mee naar alle prijzen en ontvangt een jeugd
herinnering.
13) Verkoop klasse van de vogels niet in dezelfde ruimte van de TT, tenzij goed gescheiden
van de wedstrijdvogels.
14) Direct na het einde van de show op zondag start het uitgeven van de vogels, de verst
komende vereniging eerst.
15) De vergadering wordt georganiseerd in de maand mei door de vereniging die de
Kempencombinatie organiseert en de evaluatie binnen 4 weken.
16) Als er door de overheid besloten wordt dat de TT niet door mag gaan dan komen de
aangesloten verenigingen bij elkaar om te bespreken wat we kunnen doen om de schade
voor de organiserende vereniging te beperken.
17) In alle gevallen waarin dit reglement niet zou voorzien beslist de
tentoonstellingscommssie van de organiserende vereniging.
Hartelijk dank Vogelliefde Hapert.

