Verkort TT reglement
Gewest 1 Noord Limburg
ALGEMEEN:
1. Deelname:
Alle liefhebbers mogen deelnemen, ongeacht de federatie. Alle stamnummers moeten wel
op de intekenlijst vermeld staan. Kweekkaarten meebrengen A.U.B, kunnen gevraagd
worden.

2. Reeksen
A = eigen kweekvogels, vogels van laatste 2 jaar, Voorbeeld: in jaar 2022 ➔ 2022 en 2021.
bij kleurkanaries en Postuurkanaries, vogels van zelfde jaar. Voorbeeld: in 2022 ➔ 2022
B = eigen kweekvogels ouder dan vermeld bij A, dus => 2020, 2019, 2018,……..
C = geringde en niet geringde vogels, Europese vogels moeten wel geringd zijn volgens de
wetgeving.
D = Stam 4 de zelfde vogels eigenkweek, jaar waarin wordt gespeeld. Voorbeeld 2022.
E = Stel 2 de zelfde eigenkweek vogels, jaar waarin wordt gespeeld. Voorbeeld 2022.
Bij stammen en stellen mogen ringen van verschillende federaties worden
gecombineerd, als de vogels maar met jou stamnummer zijn geringd.
➢ Tafelkeuring is alleen nog voor kleurkanaries, al de rest van de vogels worden in
de rek gekeurd.

3. Vogels - Kooien:
➢ Alle vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur. Voederen mag gebeuren
in voorziene voederbak kooi of met aangebrachte voederbakjes. Enkel witte drinkfonteinen
en groene voederbakje zijn toegelaten. Drinkfontein links, voederbak rechts.
➢ Standaardkooien van erkende federaties zijn verplicht. Plastieken kooien zijn toegelaten.
Kooien moeten proper worden aangeboden, vuile kooien worden geweigerd.

4. Inschrijven:
➢ Prijs van het inschrijfgeld en catalogus worden jaarlijks vastgelegd op de 2e
gewestvergadering.
➢ De intekenlijst, ingeschreven ten laatste op voorgestelde inschrijfdatum, hiervan worden
kooibriefjes opgestuurd bezorgd. Anderen worden meegebracht naar de inkorving, en
kunnen ter plaatse geplakt worden.
➢ De kooibriefjes worden rechts op de kooi gekleefd.
➢ Inschrijven gebeurd met de vogelnummer (bekend bij KBOF), en juiste vogelnaam.
748001 - Grijsrugdwergpapegaai blauw
Voorbeeld:
101009 – Grote lijster
101017 – Pestvogel
Voor de grasparkieten liefhebber toch even dit, er is een scheiding is tussen grasparkieten
en kleurgrasparkieten.
Grasparkieten
: begint bij vogelnr. 701001 tot 708008
Kleurgrasparkieten : begint bij vogelnr. 721001 tot 728008
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De vogelnummers kan je terug vinden via onderstaande link op volgende website:
https://www.natuurenvogelvrienden.be/tentoonstellingskalender
Hier kies je dan onder vogelnummers en reeksen, de sectie waarin je wil spelen, open deze
en zoek de vogel en nummer op. Doe dit door crtl + F in te drukken, en dan de
vogelnaam in te geven
➢ Alle stamnummers vermelden op intekenlijst.
➢ Vogels bijschrijven op TT kan niet meer, afwezige vogels kunnen wel worden vervangen in
de zelfde reeks. De liefhebbers brengt steeds juiste vogelnummer mee, zie voorbeeld
hierboven. Geen nummer, dan wordt vogel ook niet vervangen!
➢ Vuile kooien alsook zieke vogels worden geweigerd om deel te nemen aan de
tentoonstelling.
➢ Vogels die ziek of gekwetst raken tijdens de duur van de tentoonstelling zullen verwijderd
worden uit de tentoonstelling en de deelnemer zal op de hoogte gebracht worden van het
voorval.
➢ De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of sterfte , ziekte of
enig ander letsel overkomen aan de vogels en kooien tijdens de duur van de
tentoonstelling.
➢ De inrichters behouden zich het recht de ringen op verantwoorde wijze te controleren.
➢ De beslissing van de keurmeesters bij keuring, is onherroepelijk.
➢ Bij de inkorving zal er door een afvaardiging van het gewestbestuur en een bestuurslid van
de inrichtende bond een strenge controle uitgevoerd worden op de kooien. Gebreken
kunnen tot uitsluiting aanleiding geven. De eerste maal zal een verwittiging gegeven
worden. Bij een tweede overtreding volgt een uitsluiting van de bewuste kooi(en). Iemand
die met zijn kooien TWEEMAAL buiten wedstrijd wordt geplaatst, zal voor het ganse
seizoen geschorst worden.
➢ In de regel gebeurt de inkorving op de vrijdagavond voor de tentoonstelling tussen 18.00 u.
en 21.00 u.. Indien anders wordt dit door de inrichter gemeld. Indien de liefhebber later zijn
vogels wenst in te korven, dient hij de inrichter hiervan te verwittigen.
➢ Afwezige vogels moeten ook worden betaald.

PRIJZEN - PRIJZENPOT:
1. Verdeling prijzenpot deelnemers:
❖ Om recht te hebben op prijzengeld volgens de rangschikking, moet men zeker
met 7 vogels deelnemen. De rangschikking wordt berekend op 7 VOGELS. Dus
geen 7 vogels géén prijzengeld.
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❖ Prijzengeld Superchamp wordt altijd uitgekeerd, en is niet afhankelijk van het aantal
ingeschreven vogels.
❖ Er word in ellke sectie: Goud, zilver en brons uitgereikt.
❖ Klassement deelnemers wordt opgemaakt op de 7 beste vogels.
❖ Clubklassement wordt berekent op 25 beste vogels.
❖ De C - vogels spelen als aparte sectie, goud krijgt wel geen extra punt, vogels krijgen
wel hun prijzengeld.
❖ Programma TT: bij inschrijven van vogels? Kan alleen nog worden gewijzigd in de
reeks, als men de nummer van de nieuwe vogel meebrengt. Bijschrijven kan niet.
2. Punten Superchamp, 2e en 3e gewone secties
1. Superchamp:
2. 2e plaats:

+ 1 punt, Rozet

3. 3e plaats:

Rozet

Rozet

3. Punten Superchamp, 2e en 3e C – sectie
1. Superchamp:
2. 2e Plaats:

Rozet

3. 3e Plaats:

Rozet

Rozet

4. Prijzengeld gewone secties & C - sectie:
1. Superchamp:
2. 2e plaats:
3. 3e plaats:

6€
4€
2€

5. Berekening Algemeen Klassement:
Dit wordt berekent over de 7 beste vogels.
Prijzen:

- 1e heeft 30 €,
- laatste moet steeds nog 7 € krijgen.

6. Berekening klassement clubs
Dit wordt berekend over de 25 beste vogels , plus punten inbegrepen.
Prijzen:
- 1e plaats: 12 €
-

2e plaats: 8 €
3e Plaats: 4 €

CATALOGUS:
➢ Jaarlijks wordt de prijs van de catalogus vastgelegd op de 2e gewest vergadering.
(2022 = 3 €)
➢ Spelerslijst met kweeknummer, adres, telefoon
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➢ Catalogus per deelnemer
o Adres.
o Club/kweeknummer.
o Ingeschreven vogels.
▪ Volgnummer
▪ Reeks
▪ Behaalde punten (pluspunten inbegrepen)
▪ Kamp/EP
▪ KSG/ KSZ / KSB

➢ Kampioenlijst klasse A, B, C, D, E (alleen reeksen waarin kampioen behaald worden).
➢ Eindklassement secties
o 5 beste vogels van klasse A,B, D,E.
o C – klasse word apart berekent.
➢ Superschamp, 2de, 3de
o Per sectie .
o Pluspunten alleen voor de SUPERCHAMP” (1pt).
o Geen pluspunten voor “de SUPERCHAMP C sectie (Alleen rozet en vermelden
catalogus).
➢ Algemene rangschikking 7 vogels
o A, B, C, D, E.
➢ Rangschikking interclub
o 25 beste vogels per club.
o Puspunten tellen mee.

Door zijn deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het reglement bij
inschrijving van zijn vogels.
Iedere deelnemer gaat ook akkoord dat zijn gegevens worden vermeld in de catalogus.
Foto’s genomen op de TT’ s kunnen gepubliceerd worden om onze hobby te promoten.
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