Beste vogelliefhebber,
Bijgaand treft u een inschrijfformulier en reglement aan voor de Nationale T.T. 2020.

Deze wordt gehouden op 17 en 18 oktober 2020 in Laren, Verwoldseweg 37.
Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de verdere verspreiding van het Corona virus
tegen te gaan en zullen hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen. Bij binnenkomst zult u gevraagd worden een registratie
formulier in te vullen en worden de aanvullende regels uitgelegd. In de tentoonstellingszaal is het dragen van een mondkapje
verplicht en moet de aangegeven looproute aangehouden worden. In de 1 e hal wordt gevraagd afstand te houden en verder
doen wij een beroep op ieders gezond verstand.
De TT-locatie is goed bereikbaar vanuit de gehele regio en biedt ons voldoende mogelijkheden. Natuurlijk kunt u wederom
rekenen op een mooie presentatie en aankleding en uitstekende omstandigheden voor de vogels. Wij gaan ons inspannen voor
een fantastische show en hopen op uw medewerking en deelname.
Vraagprogramma
U kunt vogels inzenden volgens het vraagprogramma van de NBvV. Het vraagprogramma kunt u vinden op NBVV.nl of raadpleeg
vogelindex.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met de TT secretaris Arjan Zanting 06-46 24 63 22.
Op verzoek kan het vraagprogramma of inschrijfformulier digitaal toegestuurd worden.
Indien er meerdere liefhebbers in uw club zijn die bij ons willen inzenden, kopieer dan het inschrijfformulier of download deze op
onze site. ( www.vogelvereniginglochem.nl ). Ook kunt u via What’s-App contact opnemen met de TT secretaris en een digitaal
inschrijfformulier ontvangen.
Prijzen
Zowel bij de enkelingen, stellen en stammen is in iedere groep een gouden, zilveren en bronzen prijs te winnen, mits de punten en het
aantal vogels gehaald worden.
De prijzen Goud, Zilver en Brons hebben altijd een verschil van 1 punt. Alle prijzen geven een vermelding in de catalogus en met
sticker op de kooi.
De goudprijzen hebben recht op een deel van de prijzen pot. Alle behaalde goudprijzen worden bij elkaar opgeteld en daarvoor krijgt
u 1 prijs. Dit is of 1 geldprijs of 1 stuks eremetaal, die de waarde heeft van het gewonnen deel van de prijzenpot. U kunt uw voorkeur
aangeven op het inschrijfformulier.
Uit 5 groepen worden algemeen kampioenen gekozen: Kleurkanaries, Postuurkanaries, Tropen + Europese Cultuurvogels +
Bastaarden, Kromsnavels, Duiven + Grondvogels. Voor de algemeen kampioenen is een speciale prijs beschikbaar.
De hoogte van de Goud prijzen wordt berekend aan de hand van het aantal gewonnen goudprijzen en het bedrag in de prijzenpot.
50% van het inschrijfgeld gaat naar de prijzenpot.
Derby
Er wordt een Derby gehouden, De Derby winnaar ontvangt 50 euro. U mag met maximaal 1 vogel meedoen, het kooinummer kunt
u aangegeven op het inbrengformulier. De kosten zijn 2 euro per inzender. U dient op het inschrijfformulier aan te geven dat u
meedoet. De prijs zal worden uitgereikt aan de derbyvogel die 92 of meer punten behaald heeft. Zijn er meer vogels die daaraan
voldoen zal er geloot worden.
Jeugd
De jeugd heeft dezelfde regels met aparte prijzen. Zij doen daarnaast ook mee met de volwassenen. Voor de jeugd is een catalogus
gratis.
De inschrijving sluit op Dinsdag 29 september om 24.00 uur, of eerder als het maximaal aantal vogels behaald is.
In gevallen waarin dit TT reglement niet voorziet beslist het TT bestuur in overleg met het dagelijks bestuur.
Met vriendelijke groet,

TT secretaris

Arjan Zanting
Menumsweg 2
7451 NK Holten

