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Iedere inzender is gebonden aan dit T.T reglement en dient in overeenstemming met deze te handelen.
Kooien worden door de vereniging (tijdens de duur van de diverse tentoonstellingen) beschikbaar gesteld.
Kooien moeten schoon zijn en worden voorzien van schelpenzand, met uitzondering van kooien voor parkieten en
vruchteneters die op zaad of op beuken strooisels mogen. Op de avond voor de keuring worden ze ingeleverd.
Inzenders mogen ook hun eigen kooien gebruiken mits deze niet afwijken van wat de N.B.v.V voorschrijft en deze gelijk
zijn aan de verenigingskooien.
Kooien moeten na de tentoonstellingen, op de afgesproken datum, weer schoon en voorzien van water- en voerbakjes
ingeleverd worden.
Het kooinummer dient aan de voorzijde in het midden van de kooi geplakt te worden.
De inzender is verplicht alvorens de vogels in te brengen deze van voldoende voer te voorzien.
Op het inschrijfformulier dient het volgende vermeld te worden.
1: Naam, adres en kweeknummer van de inzender.
2: Groep waarin de vogel volgens het vraagprogramma van de Bond is ingedeeld.
3: Klasse nummer, soort, EK, OK, of EKD vogel.
EK = eigen kweek volgens het vraagprogramma.
EKD = vrije Derby. (zelf te benoemen EK topvogel)
OK = open klasse.
4: Waarde van de vogels voor de verzekering.
Als kooien privé bezit zijn waarde van de kooien bijtellen.
De verzekering keert bij brand of diefstal de redelijke waarde uit van de vogel die
is ingestuurd.
Bij een T.T. van een andere vereniging de waarde van de kooien bijtellen.
Vogels van een stam of een stel tellen mee als enkeling en mogen ringen hebben van verschillend jaartal.
Ieder lid mag 1 stam van vier vogels en 1 stel van 2 vogels, per kleur en soort, van het zelfde geslacht insturen.
Ieder lid mag 1 Derby vogel insturen.
Alleen een EK en EKD vogel kan kampioen worden en dan moet hij ook nog minimaal 91 punten hebben.
Een kampioen stam moet totaal 364 punten hebben, let op zonder eenheidspunten.
Een kampioen stel moet totaal 182 punten hebben, let op zonder eenheidspunten.
(Bij stellen en stammen hoeven niet alle vogels 91 punten te hebben)
Een OK vogel kan alleen punten halen en geen prijzen.
Voor Kampioen en Zilver moet de hoofdgroep/ samengestelde groepen minimaal 5 vogels bevatten.
OK vogels tellen wel mee voor de aantallen van een hoofdgroep.
Het Bondskruis gaat in 2018 naar de Kromsnavels, in 2019 naar de Kanaries en in 2020 naar de Tropen.
Bond’s medailles worden toegekend aan de kampioenen bij meerdere kampioenen beschikt het lot.
Vogels met een ring van een andere Bond kunnen niet meedoen met het kampioenschap voor het Bondskruis .
Vogels zijn tegen brand en diefstal verzekerd, echter alleen als de waarde op het inschrijfformulier is vermeld.
Vogels die op tentoonstelling worden ingezonden moeten gezond zijn.
Inzenders van kwartels dienen er voor te zorgen dat deze ingeënt zijn. Een schriftelijke verklaring van een
dierenarts dient u bij te voegen bij het inleveren v.d. vogels. Dit geldt ook voor kwartels in de verkoopklasse.
Het is niet toegestaan kooien te merken en vogels in te zenden met meer dan 1voetring.
De tentoonstelling zal voor publiek geopend zijn.
Gedurende de T.T. mogen vogels of voorwerpen zonder toestemming van de het bestuur niet uit de zaal
verwijderd worden.
Het voeren van de vogels geschied gedurende de T.T. uitsluitend door de daarmee belaste personen. Het is de
inzender toegestaan zijn eigen voer mee te nemen. U dient vooraf het bestuur hiervan in kennis te stellen.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan de inzendingen gedurende de T.T.
Er zal de meest mogelijke zorg worden besteed aan de verzorging van alle vogels.
Op het bestuur rust de plicht ten strengste toe te zien dat de keuring strikt geheim plaats vindt.
Buiten de keurmeesters mag zich tijdens de keuring niemand achter de tafels van de keurmeesters ophouden.
De vogels moeten na afloop van de tentoonstelling door de inzender worden afgehaald. Het is verboden zich
zonder toestemming in de zaal achter de afhaaltafels te begeven
Verkoopklasse: Ieder lid mag max. 20 officieel geringde vogels insturen tegen betaling van €1,00 per vogel
ongeacht of deze verkocht worden of niet. Max 1 kweekkoppel per kooi.
In het geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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