Vogelvereniging ‘’Vogelvrienden Doesburg’’
Reglement Regio Show Rijn en IJssel 2019.
Wedstrijd secretaris; Dick Römer Edelweiszstraat 27 6982 DC Doesburg 0313-410149
Mailadres: d.romer@telfort.nl
Locatie;
tuincentrum Bloemendaal Rijksweg 14 6996 AC Drempt 0313-473033
Sluiting inschrijving; zondag 3 November 2019 voor 24.00 uur.
De inschrijfformulieren kunnen ook ingebracht worden op vrijdag 1
November 2019 van 19 uur tot 20 uur bij tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt
Inbrengen vogels;
Dinsdag 26 November 2019 van 19.00 tot 20.30 uur.
Keurings dag;
Woensdag 27 November 2019. ( kunstlicht.)
Opening;
Donderdag 28 November 2019 om 19.30 uur
Dan worden ook de prijswinnaars bekendgemaakt en worden
de keurbrieven en de catalogus uitgegeven.
De show is geopend voor publiek; Vrijdag 29 November 2019 10.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag 30 November 2019 10.00 uur tot 17.00 uur.
Zondag 1 December2019 10.00 uur tot 16.30 uur.
De prijsuitreiking ;
Zondag 1 December 2019 om 15.00 uur.
Afhalen vogels;
Zondag 1 December 2019 17.00 uur tot 18.00 uur.
Een ieder die meedoet aan deze show verbindt zich aan het onderstaand Reglement.
Artikel 1: De inschrijving is opengesteld voor alle leden van verengingen die zijn aangesloten bij
de Vogelcombinatie Rijn en IJssel, als mede gastinzenders Vogelvrienden Doesburg,
zij spelen in een aparte klasse.
Artikel 2: Er dient ingeschreven te worden volgens het vraag programma van de NBVV.
Er worden geen zangkanaries gevraagd.
Het verkorte vraagprogramma staat op de NBvV site onder het kopje downloads.
Artikel 3: Het inschrijfformulier dient juist en volledig worden ingevuld.
Het invullen van het kweeknummer en de verenigingscode is verplicht.
Artikel 4: Het inschrijfgeld bedraagt EUR 1.75 per vogel. Stam € 7,00 Stel € 3,50. Voor de jeugd
is de inzending € 0,75 per vogel. De prijs van de verplichte catalogus bedraagt € 1,50 iedere
inzender. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1 week na inschrijving te zijn
gestort op IBAN; NL20 RABO 0315 007 389 t n v Vogelvrienden Doesburg.
Artikel 5: Minimaal drie dagen voor de show ontvangt u het inbreng formulier en de kooi
nummers. Het vermelden van de ringnummers is verplicht!

Artikel 6: De vogels moeten geringd zijn met een gesloten voet ring van het jaar 2019.
Alleen in de klasse waar het gevraagd word mogen de vogels overjarige ringen dragen
conform de reglementen van de NBVV. Alle ringen worden na de keuring
gecontroleerd. Vogels met onrechtmatige ringen worden gediskwalificeerd.
Artikel 7: Alle vogels moeten worden ingezonden in de door de NBVV voor elke kweekrichting
voorgeschreven wedstrijdkooien.
En geschilderd zijn in de kleuren wit van binnen en rond om mat zwart.
De bodembedekking moet bestaan uit wit schelpenzand. De zaadbakjes
moet zaad bevatten voor tenminste een dag en een wit fonteintje met water.
Water dient voor de inname aan de kooien worden gedaan.
Vogels die moeten worden gevoerd met speciaal-voer moet op de kooi een sticker
worden aan gebracht en het voer moet worden aangeleverd met vermelding van de
betreffende kooinummers. Schoon water is in de zaal aanwezig. Voor kromsnavels
mag het voer op bodem worden gedeponeerd. ( vuile kooien worden niet
aangenomen).
Artikel 8: Voor ziekte of sterfte van vogels, verdwijning of andere overmacht kan de
organiserende vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 9: Vogels en materiaal zijn tijdens de t.t. dagen verzekerd volgens het
reglement van de NBVV.
Voor de medewerkers van de T.T. is de W.A. verzekering van toepassing.
Artikel 10: Er is een aparte verkoopafdeling waar de inzenders hun vogels te koop
kunnen aanbieden. De namen van de inzenders en hun kweeknummers worden
bij inbrengen geregistreerd. De medewerkers zijn herkenbaar aan de een badge.
Vogels kunnen alleen worden aangeboden in T.T. kooien (Niet meer dan twee
vogels per kooi.) Verkoop uit lopers is niet toegestaan.
De verkoopvogels kunnen worden ingebracht op donderdag 28 November 2019
vanaf 20 uur. Niet verkochte vogels kunnen weer worden afgehaald na de
sluiting van de T.T. Van de verkochte vogels vervalt 10 procent aan Vogelvrienden
Doesburg
Artikel 11: In elke hoofdgroep word er gespeeld om het Kampioenschap. Mits er voldoende
aantal punten zijn behaald.
Artikel 12: Ook word er gespeeld om de aangewezen Derby Kampioen daarvoor is in elke
hoofdgroep een certificaat beschikbaar.
Artikel 13: Het minimaal aantal punten om voor een 1e prijs in aanmerking te komen bedraagt
voor de stammen 366 punten stellen 183 punten en enkeling 91 punten. In de
subgroepen is het mogelijk dat er door een gering aantal inzendingen subgroepen
worden samengevoegd.
Artikel 14: Het bondskruis kan volgens reglementen alleen gewonnen worden door
inzenders die zijn aangesloten bij Vogelvrienden Doesburg.
De wisselbeker voor de Regioverenigingen wordt behaald door de vereniging met
de 5 beste ek vogels van 5 verschillende leden van deze vereniging.
De jeugd wisselbeker wordt behaald door de hoogst behaalde ek vogel.
Artikel 15: In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur
van Vogelvrienden Doesburg.
Het bestuur wenst u een succesvolle T.T. toe.

