KAMPIOENSCHAP VAN ARNEMUIDEN
Reglement O.T.T. Zanglust 2018
Algemene regels
-

Aan de onderlinge tentoonstelling mogen alleen leden en donateurs van v.v. Zanglust deelnemen.

-

Door in te schrijven op onze I.T.T. doet men automatisch (zonder betaling van extra inschrijfgeld)
mee aan de O.T.T.

-

Het kampioenschap wordt gespeeld volgens de regels van het Klassement van Verdienste.

-

De beste 25 inzenders hebben prijs.

Klassement van Verdienste
Van elke inzender worden de 5 hoogst gewaardeerde (beste) vogels bij elkaar geteld.
Dit mogen dus Kanaries, Tropen, Europese en Kromsnavels door elkaar zijn.
Degene met het hoogst aantal punten is de Kampioen van Arnemuiden 2018, de op één na hoogste wordt 2e
enz..
Bij een gelijk puntentotaal wordt gekeken naar de 6e vogel, is dat nog steeds gelijk dan naar de 7e enz..
De jeugd speelt een apart Klassement van Verdienste, volgens dezelfde regels zoals hierboven vermeldt.
Alle Jeugdleden hebben prijs.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking geschiedt op de jaarlijkse Feestavond, welke in 2018 gehouden zal worden op
vrijdagavond 7 december 2018 in verenigingsgebouw De Arne te Arnemuiden.
Alle prijzen zullen op de Feestavond worden uitgestald. Degene met de meeste punten mag als eerste een
prijs kiezen. Vervolgens is nummer 2 aan de beurt enz..
Kan een prijswinnaar niet aanwezig zijn op de Feestavond, dan dient hij zelf voor een vervanger te
zorgen, die zijn prijs uitkiest.
Alle prijzen welke niet opgehaald worden op de Feestavond, gaan de Verloting in.

Beste Jeugdlid
Tevens wordt er voor de jeugd een extra beker beschikbaar gesteld voor het beste Jeugdlid 2018. Om voor
deze beker in aanmerking te komen moet men minimaal 3 vogels inzenden, het totaal van de 3 beste vogels
telt, bij gelijke punten word de 4e vogel meegeteld ( heeft een inzender geen 4e vogel, dan wint degene met
een 4e vogel ).

Derby
Elke inzender die op onze I.T.T. de derby speelt, doet automatisch met dezelfde vogel(s) mee aan de O.T.T.
derby. Het is toegestaan meerdere derby’s aan te wijzen, echter slechts 1 per groep.
Van deze derby vogels wint degene met het hoogste aantal punten, ook hier wordt bij gelijke punten geloot.

Bondskruis
Het door de N.B.v.V. beschikbaar gestelde bondskruis, voor de vogel met het hoogste aantal punten, valt in
2018 in de groep Kanaries. Bij gelijke punten wordt er geloot.
NB. Bij alle andere mogelijk voorkomende zaken beslist het bestuur.
Namens het bestuur van v.v. “Zanglust”
P.C. van Belzen, T.T. Secretaris

