REGELEMENT EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2018.
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vogelvereniging de Deze Gevleugelde
Zanger Lichtenvoorde.
2. Het tentoonstellingsreglement van de N.B.v.V. Is op deze wedstrijd van toepassing.
3. De wedstrijd met tentoonstelling wordt gehouden in zaal “De Blauwe Doffer” Oude
Aaltenseweg 31, 7131 NZ Lichtenvoorde, Tel:0544-376459.
4. Het inschrijfformulier en inschrijfgeld dient voor of uiterlijk vrijdag 19 oktober in het
bezit te zijn van de 1e secretaris Theo Klein Goldewijk de Haare 10, 7136 MJ te
Zieuwent. Tel 0653857315. Het inschrijfgeld per vogel is dit jaar € 1,00 en de
catalogus € 2,50 , inschrijvingen jeugd zijn gratis.
5. Inschrijvingen welke na genoemde datum binnen komen , worden als niet ontvangen
beschouwd.
6. De inzenders ontvangen na inschrijven een inbrengformulier en de kooinummers.
Ringnummers vermelden op het inbrengformulier. De kooinummers op de juiste
plaats aanbrengen zoals door de N.B.v.V. aanbevolen wordt.
7. De vogels dienen ingebracht te worden op woensdag 14 november, Tussen 19.00
en 20.30uur. Vogels dienen ingebracht te worden in de door de bond
voorgeschreven ,en in de juiste kleuren geschilderde kooien. (Bij ieder bekend.) De
vogels dienen bij het inbrengen zelf worden voorzien van water en voer.
8. De opening en prijsuitrekking zal plaats vinden op vrijdag 16 november om 19.30
uur.De
tentoonstelling zal verder geopend zijn op Zaterdag 17 November van 10.00 t/m
22.00 uur.
Zondag 18 november van 10.00 t/m 16.30 uur.
9. Voor de opening zullen geen mededelingen gedaan worden omtrent de uitslag en
keuring.
10. Zondag 18 november na 16.30 uur en uiterlijk 17.30 uur vindt de afgifte van de
vogels plaats.
11. Generaal kampioen. Is de inzender, die met 7 vogels te weten stam stel en enkeling
het totaal hoogste punten aantal heeft behaald in de betreffende categorie.
12. Jeugd: zijn het zelfde als bij de senioren. Alle vogels worden samengevoegd. Er zal
een
jeugdkampioen komen. Ook zal er een clubkampioen komen over 5 vogels.

13. Voor ziekte of sterfte van vogels, of andere gevallen van overmacht, gedurende de
keuring en tijdens de tentoonstelling kan de Gevleugelde Zanger niet aansprakelijk
worden gesteld. Aan de vogels zal alle mogelijke zorg besteed worden.
14. Vogels welke worden ingezonden in kooien welke afwijken van de bond.
En kooien die van herkenningtekens zijn voorzien, worden niet aangenomen.
De bodembedekking in de kooien moeten worden voorzien van schelpenzand. Met
uitzondering van parkieten.
15. Invullen: Inschrijfformulier. Bij inschrijving van hybriden van Allerlei soorten,
duidelijk de afkomst vermelden, waarbij voor op de man moet worden genoemd.
16. Bij invulling van het inschrijfformulier alleen de klasse hoofdgroep en kleur of de
naam van de vogel vermelden.
17. Vraagprogramma zie Bondsvraagprogramma N.B.v.V. 2015 – 2019.
18. Bij een stam waar een vogel absent is gaan de eerste 2 vogels over naar de stellen.
De andere vogel naar de enkelingen. Bij een stel waar een vogel absent is gaat de
andere
vogel naar de enkelingen.
19. Grote parkieten kwekers opgelet:
Op inschrijfformulier achter de vogel vermelden warm of koud. En opgeven hoeveel
kooien, Of vluchtjes men nodig heeft voor het koude gedeelte.
20. Verkoopklasse. Dit geld voor ieder lid. De kooien moeten schoon zijn. Van
binnen mat wit en van buiten zwart. niet meer dan 2 vogels in een t.t. kooi, voorzien
van sticker met naam van lid en de verkoopprijs.
Kooi inclusief vogels voor eigen risico. Inbrengen vanaf zaterdag 9.30 uur.
21. In alle gevallen waarin dit reglement of dat van de bond niet voorziet , beslist het
bestuur.
Wij wensen u een prettige wedstrijd,
En veel plezier tijdens de t.t. dagen.
Het bestuur.

