TT-Reglement Twentse Postuurshow
1. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk donderdag 22 november in het bezit te zijn van:
R.Vaanhold, Zilverschoon 11, 7483 BK, Haaksbergen of vaanhold.r@home.nl
2. Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op bankrekening nummer: IBAN
NL51RABO0118059777 t.n.v. R. Tipker te Enschede.
3. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,- ,voor de jeugd (onder 16 jaar) bedraagt € 1,4. De catalogus is verplicht € 5,-.
5. Bij absenten wordt geen inschrijfgeld teruggegeven.
6. Kooien: Voorkeur gaat uit naar de volgende kooien. Glosters komen in de Engelse Glosterkooi,
Norwich in de Norwich kooi, Borders en Fife Fancy’s in de Dewarkooi. Yorkshires in de koepelkooi.
Gebruik van de Nederlandse universeelkooi is ook toegestaan
De bodem moet voorzien zijn van wit schelpenzand. Vuile kooien worden geweigerd.
7. Het kooinummer dient in het midden van de kooi aangebracht te worden.
8. De kooien moeten voorzien zijn van een gevulde zaadbak en drinkwaterfles.
9. Alle ingeschreven vogels moeten eigen kweek zijn van de betrokken inzender en voorzien
zijn van één gesloten voetring. Het bewijs van eigen kweek moet getoond kunnen worden.
10. Zieke vogels worden uit de zaal verwijderd.
11. Inbreng van de vogels is vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur en zaterdagochtend
tussen 7.30 en 8.30 uur.
12. De keuring is toegankelijk voor het publiek en begint om 9.00 uur.
13. Er wordt op Engelse wijze gekeurd
14. Keurbriefjes en punten worden niet gegeven. De beste 7 per klasse worden geplaatst.
15. De beslissing van de keurder is bindend.
16. Na de keuring zijn de keurders aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
17. De zaal is de gehele dag geopend van 7.30 tot 16.00 uur
18. Opening van de TT-ruimte is na de keuring, van ca.13.00 uur tot 16.00 uur.
19. De prijsuitreiking is om 16.00 uur.
20. Alle klasse winnaars ontvangen een rozet.
21. De beste vogel van elk ras krijgt een trofee. Bij de Glosters gelden de Corona’s en de
Consorts ieder als een apart ras.
22. Uitkooien vindt plaats om 16.30 uur.
23. Begonnen wordt met de inzenders welke het verst weg wonen.
24. Het TT-bestuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door sterfte, diefstal,
wegvliegen of andere schade ontstaan tijdens de TT.
25. De inzender accepteert dit TT-reglement en aanvaardt de genomen beslissingen.
26. Voor klachten kan men zich richten tot de voorzitter van de TT.
27. Na het uitgeven van de kooinummers kunnen de vogels niet meer gewijzigd worden.
28. Bij weinig vogels in een klasse, kan het bestuur beslissen dat klassen worden samengevoegd.
29. In gevallen waarin dit TT-reglement niet voorziet beslist de TT-commissie.

