Prijzenreglement Vogelvereniging Gieten e.o.
Eigen kweek vogels

Alle Eigen Kweek (EK) vogels (inclusief stellen en stammen) van de show worden ingedeeld
in de volgende hoofdcategorieën:
-

Zangkanaries (EK)
Kleurkanaries (EK)
Vorm-postuurkanaries (EK)
Tropen (EK)
Parkieten (EK)

In deze hoofdcategorieën worden kampioenen aangewezen (kampioen zangkanaries,
kampioen kleurkanaries, kampioen vorm-postuurkanaries, kampioen tropen en kampioen
parkieten). Uit deze kampioenen wordt de algemeen kampioen gekozen. De algemeen
kampioen is de vogel met het hoogste puntenaantal. Indien in verschillende
hoofdcategorieën gelijke hoogste puntenaantallen zijn gevallen, wordt het volgende schema
gevolgd:
Jaar
2016

1e keus
Zang kanaries

2018

Vorm-postuur
kanaries
Tropen

2017
2019
2020

Enz enz.

Kleur kanaries

Parkieten

2e keus
Kleur kanaries
Vorm-postuur
kanaries
Tropen
Parkieten

Zang Kanaries

3e keus
Vorm-postuur
kanaries
Tropen

4e keus
Tropen

5e keus
Parkieten

Parkieten

Zang Kanaries

Zang Kanaries

Kleur kanaries

Kleur kanaries

Kleur kanaries

Vorm-postuur
kanaries

Parkieten

Zang Kanaries

Vorm-postuur
kanaries
Tropen

Binnen de hoofdcategorieën bestaan categorieën. Deze categorieën zijn ingedeeld naar
keurbriefje. Indien er categorieën zijn met 20 of meer vogels (inclusief stellen en stammen
en inclusief OK vogels) ingezonden door minimaal twee inzenders, krijgen die een extra
onderlinge competitie met een categoriekampioen. Categorieën met een extra onderlinge
competitie worden dus niet afgezonderd van de hoofdcategorie maar zijn een onderdeel van
de hoofdcategorie waardoor ze ook mee blijven doen in de competitie om de kampioen
hoofdcategorie en in de competitie om de algemeen kampioen. De categorieën zijn:
Categorieën zangkanaries:
-

Harzers
Timbrado’s
Waterslagers

Categorieën vorm-postuurkanaries:
Arlequim Português
Arricciato Gigante Italiano
Bayerischer Pfeilkanarie
Belgische Bult
Berner
Border
Capitolina
Colonia (Belgische Bult) gekuifd
Columbus Fancy
Crested en Crestbred
Llarguet Español
London Fancy
Makige Frisé (Japanse Frisé)
Mehringer
Melado Tinerfeño
Münchener
Noord Hollandse Frisé
Norwich
Padovan gekuifd/gladkop
Parijse Frisé

Kleurkanaries (geen categorieën)

Duitse kuif kanarie
Fife Fancy
Fiorino gekuifd/gladkop
Gibber Italicus
Giboso Espagñol
Gloster corona/consort
Irish Fancy
Japan Hoso
Lancashire gekuifd/gladkop
Lizard met-/zonder cap
Raza Española
Reinländer kuif/gladkop
Rogetto (mini AGI)
Salentino (Belgische Bult) gekuifd
Scotch Fancy
Stafford Canary
Vectis
Yorkshire
Zuid Hollandse Frisé
Zwitserse Frisé

Categorieën tropen:
-

Duiven
Gouldamadines
Japanse meeuwen
Kwartels
Tropische vogels, Europese Cultuurvogels en Hybriden
Zebravinken

-

Agaporniden
(Standaard) Grasparkieten
Grote Parkieten en (Dwerg)papegaaien (zonder de kleine grasparkiet)
Kleine grasparkieten (de kleine grasparkieten hebben geen eigen keurbriefje maar
zullen wel als dusdanig worden behandeld).

Categorieën parkieten:

In de praktijk kan het voorkomen dat een categoriekampioen ook hoofdcategoriekampioen
(en zelfs algemeen kampioen) wordt. Dan vallen er dus twee (of drie) prijzen op de zelfde
vogel.
Bijzondere reeksen

Naast bovenstaande categorieën en hoofdcategorieën zijn er ook bijzondere reeksen met
een eigen kampioen. De bijzondere reeksen zijn:
-

Stellen (indien meer dan 5 aanwezig) (EK). Deze vogels doen als individuele vogels
ook mee in de desbetreffende hoofdcategorie en categorie.
Stammen (indien meer dan 5 aanwezig) (EK). Deze vogels doen als individuele vogels
ook mee in de desbetreffende hoofdcategorie en categorie.
Jeugd (minimaal 2 inzenders, geen minimum aantal vogels) (EK). Deze vogels doen als
individuele vogels ook mee in de desbetreffende hoofdcategorie en categorie.
OK (open klasse incl. OEK) vogels (indien 20 of meer vogels aanwezig)
Derby vogels (EK en OK vogels)

De Derby vogels zijn de mooiste vogel per inzender die ook door de inzender als mooiste
vogel is aangewezen en die minimaal 89 punten heeft gehaald. De Derby kampioen wordt
verloot onder alle inzenders die hun Derby goed hebben aangewezen.

Algemene regels

De beslissing van de keurmeesters in het aanwijzen van de kampioenen is bindend. Voor alle
kampioenen is een kampioensbeker of standaard beschikbaar. De wisselbeker die 3 jaar
achtereen of 5 jaar in totaal door dezelfde inzender is gewonnen blijft in diens bezit. De
wisselbeker dient op een door het bestuur nader te bepalen tijdstip te worden ingeleverd.
Voor het behalen van een kampioen is minimaal 90 punten vereist.
Prijswaardering EK vogels:
89 pnt 3e prijs
90 pnt 2e prijs

≥91 pnt 1e prijs

Prijswaardering OK vogels
90 pnt 3e prijs
91 pnt 2e prijs

≥92 pnt 1e prijs

Bondsprijzen

De bondsprijzen bestaan uit het bondskruis en bondsmedailles (per 50 vogels één medaille ).
Voor het bondskruis dient de vogel een EK vogel te zijn en de inzender moet lid zijn van de
NBvV, afdeling Gieten.

Bondsmedailles worden verdeeld over de hiervoor genoemde hoofdcategorieën (alleen EK
vogels), behalve in de categorie waar het Bondskruis in valt. Indien er meer of minder
bondsmedailles dan hoofdcategorieën zijn, beslist het bestuur over de verdeling (o.a.
puntenaantal en groepsgrootte kunnen hierin meewegen).
Verklaringen afkortingen

EK: Eigen Kweek; vogels geringd met ringnummer van inzender, van jaartallen volgens
richtlijnen van de bond.

OK: Open Klasse; alle geringde en ongeringde vogels inclusief overjarig eigen kweek (OEK)
vogels.
Stel: twee vogels van de zelfde soort en kleur.

Stam: vier vogels van de zelfde soort en kleur.

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het TT bestuur
Namens het bestuur

C. Tump

voorzitter

opgemaakt 2 oktober 2016

H. Woltman

secretaris

Bijlage prijzenoverzicht

Hoofdcategorie:
Categorie:

Kampioen zangkanaries
Kampioen Harzers
Kampioen Timbrado's
Kampioen Waterslagers

Bijzondere reeksen:
Kampioen stammen
Kampioen stellen
kampioen jeugd
kampioen OK
Derby kampioen

Algemeen kampioen
kampioen vorm-postuurkanaries kampioen kleurkanaries kampioen tropen
Kampioen Arlequim Português
Kampioen Duiven
Kampioen Arricciato Gigante
Kampioen Gouldamadines
Italiano
Kampioen Zebravinken
Kampioen Bayerischer
Kampioen Japanse meeuwen
Pfeilkanarie
kampioen Kwartels
Kampioen Belgische Bult
Kampioen Tropische vogels,
etc.
Europese Cultuurvogels en
Hybriden

kampioen parkieten
Kampioen Agaporniden
Kampioen Grasparkieten
Kampioen Grote Parkieten en
(Dwerg)papegaaien
Kampioen kleine grasparkieten

