STREEK TENTOONSTELLING REGLEMENT
ART. l

Ingeschreven kunnen worden alle vogels welke gevraagd worden volgens het bondsvraagprogramma
en geringd zijn met ringen van de bij de C.O.M. aangesloten organisaties.

ART. 2

Inzending dient te geschieden in de door de bond voorgeschreven kooien.
Kooien die niet schoon zijn of zieke vogels bevatten worden niet toegelaten.
Op de kooien mogen geen andere kentekenen aanwezig zijn, dan welke zijn aangebracht door het
T.T. Bestuur.

ART. 3
ART. 4

ART. 5

ART. 6

ART. 7
ART. 8
ART. 9

Tijdens de keuring mogen uitsluitend personen aanwezig zijn die hiervoor zijn aangewezen door het
T.T. bestuur.
De vogels en kooien zijn alleen verzekerd volgens bondsvoorwaarden als de waarde hiervan wordt
vermeld op het inschrijfformulier.
De vereniging kan een verkoopklasse organiseren.
Als er een verkoopklasse wordt gehouden dan moet rekening worden gehouden met art. 2 en
geldt het maximum van twee vogels per kooi.
De verkoopklasse dient gescheiden te zijn van de wedstrijdklasse.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel, voor een stam € 4,50 en voor een stel € 2,25.
De catalogus is voor de inzenders verplicht en kost € 2,00. Deze dient tegelijk met de inschrijfgeld te worden voldaan.

Alle prijzen e.d. worden verzorgd door de organiserende vereniging.
•

Ereprijzen zijn geschonken prijzen en mogen daarom niet als wedstrijdprijs dienst doen.
De kostprijs van goud, zilver en brons dient als volgt te worden vastgesteld:
a. goud stammen
€ 12,50
a. goud stellen
€ 9,00
b. zilver stammen
€ 8,00
b. zilver stelle
€ 6,00
c. brons stammen
€ 4,00
c. brons stellen
€ 3,50
a. goud enkelingen
b. zilver enkelingen
c. brons enkelingen

€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00

Met uitzondering van goud kunnen zilver en brons in contanten worden gegeven.
ART.10

Kampioen (= goud) stam/stellen kan worden gehaald in de volgende hoofdgroepen:
1 Kanaries vetstof.
2 Kanaries pigment.
3 Kanaries vorm en postuur.
4 Tropen .
5 Kromsnavels.
Om een kampioen toe te kunnen kennen moeten er per hoofdgroep minimaal 3 stammen zijn
ingezonden (= op de stelling) of 6 stellen. Anders wordt er geen kampioen toegekend, maar
zilver mits de limiet van punten wordt gehaald

Indien mogelijk prijzenkaartjes met dubbelzijdig plakband bevestigen op de T.T. kooien.
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Art. 11

Kampioen (= goud) enkeling kan worden gehaald in de volgende hoofdgroepen:
1. Kanarie vetstof
2. Kanarie pigment
3. Kanarie vorm en postuur
4. Zebravinken
5. Japanse Meeuwen
6. Zilverbekje en Rijstvogels
7. Gouldamadines
8. Australische Prachtvinken
9. Band /Ekstertjes/Afrikaanse vinken
10. Tropen OK
11. Hybriden
12. Europese Cultuurvogels
13. Grasparkieten
14. Forpussen
15.Agaporniden
16.Catharinaparkieten
17.Neophema`s
18. Grote Parkieten
19. Duiven en grondvogels

Hoofdgroep: 3
Hoofdgroep: 3
Hoofdgroep: 4
Hoofdgroep: 5
Hoofdgroep: 6
Hoofdgroep: 7-8
Hoofdgroep: 9
Hoofdgroep: 10 t/m 11
Hoofdgroep: 12
Hoofdgroep: 13
Hoofdgroep: 14
Hoofdgroep: 15 t/m 17
Hoofdgroep: 18 t/m 19
Hoofdgroep: 20
Hoofdgroep: 21
Hoofdgroep: 22
Hoofdgroep: 23
Hoofdgroep: 24 t/m 32
Hoofdgroep: 33 t/m 34

In iedere hoofdgroep wordt een kampioen aangewezen als er minimaal 5 vogels zijn ingezonden (= op
de stelling). Naast kampioen worden zilver en brons alleen toegekend als er meer dan 10 vogels per
hoofdgroep zijn ingezonden. Indien geen kampioen in een hoofdgroep kan er wel zilver worden
toegekend.
Bij meer dan 25 vogels in een hoofdgroep wordt er 1 x extra zilver en brons toegekend. Bij meer dan
50 vogels in een hoofdgroep wordt 2 x extra zilver en brons toegekend. En zo (per 25 vogels) verder.
Art. 12

Voor goud, zilver en brons stam/stel moet minimaal 366/183 punten incl. eenheidspunten gehaald
worden.
Zilver en brons worden alleen toegekend als er meer dan 6 stammen/10 stellen per hoofdgroep zijn
ingezonden.
Stammen/stellen spelen ook mee voor de enkelingen prijzen.

Art 13

Voor goud, zilver en brons enkelingen moet minimaal 90 punten worden gehaald.

Art. 14

Binnen een stam/stel mogen ringen van verschillende bij de C.O.M. aangesloten
organisaties worden gebruikt. De inzender moet bij inschrijving aangeven welke
kweeknummers van hem/haar zijn. De organiserende vereniging moet de mogelijkheid
hebben de ringen bij de ringencommissaris van de deelnemende verenigingen te controleren.

Art 15

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.
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