Aanvulling reglement Bijzondere Rayon TT t.b.v. Onderlinge
TT 2021 van “De Vogelvrienden” B.A.S.

Openingstijden: 4 t/m 6 november 2021 voor leden/gastleden
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor leden en gastleden bedraagt :
• per vogel (enkeling)
€ 0,50
• per stam ( 4 vogels)
€ 2,00
• per stel ( 2 vogels)
€ 1,00
Voor de derby wordt € 1,25 extra in rekening gebracht.
Inschrijving voor de jeugd is gratis.
Naast de inschrijving van EK vogels kunnen voor de onderlinge wedstrijd ook OK vogels ingezonden
worden.

De prijzen
De prijzen worden als volgt toegekend:
a) Kampioensprijzen voor de hoogst geklasseerde vogels EK voor de groepen kleurkanaries,
postuurkanaries, tropen, Europese cultuurvogels en parkieten.
b) Kampioensprijs voor de hoogst geklasseerde vogel OK.
c) In elke groep EK zal, om de 10 vogels een prijs beschikbaar worden gesteld.
d) In elke groep OK zal, om de 10 vogels een prijs beschikbaar worden gesteld
e) OK vogels worden apart gekeurd.
f) Bij minder dan 10 vogels kunnen deze worden ingedeeld bij de volgende groep.
g) Voor de ingezonden stammen en stellen en de Derby’s worden extra prijzen beschikbaar gesteld.
h) Bij minder dan 3 stammen, stellen en/of Derby’s wordt geen extra prijs beschikbaar gesteld.
i) Voor de 3 hoogste vogels van 1 inzender EK is een wisselbeker beschikbaar gesteld.
j) Bij de jeugd is er een kampioen en 1e prijs bij 10 vogels bij 15 vogels kampioen, 1e prijs, 2e prijs.
Bij de toekenning van de prijzen moeten de vogels minimaal de volgende punten halen.
•
91 punten 1e prijs
•
90 punten 2e prijs
•
89 punten 3e prijs
Vogels van 88 punten of minder komen niet voor een prijs in aanmerking.
Het bestuur is bevoegd de ringen van de kampioenen en verdere prijswinnaars te controleren.
Voerbonnen zijn maximaal tot de volgende TT geldig.
De inzender dient zijn/haar voorkeur ( bij behaalde prijzen ) voor bekers of voerbon kenbaar te maken
op het inschrijfformulier.

Het bondskruis
Het bondskruis wordt toegekend aan de hoogste vogel EK, alleen bij een gelijk aantal punten zal het
bondskruis in oneven jaren aan de kanaries, in even jaren aan de tropen en parkieten worden
toegewezen.
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