Spanish Timbrado Wedstrijd
Zondag 27 en Maandag 28 December 2020
Locatie : Essenschotstraat 4 Zone 6 066 , 3980 Tessenderlo(B)
Voor deze wedstrijd zijn de kwekers uitgenodigd die bij de Spanish Timbrado Society België
lid zijn. Deelname kan met maximum 3 setten per deelnemer ongeacht stammen of
enkelingen! Deze maxima is opgelegd zodat we deze keuring met 1 keurmeester kunnen
afwerken. Het is een open keuring dus iedereen is van harte welkom!
Wij heten onze spaanse keurmeester José Manuel Gómez González weer van harte
welkom!

Keuring zondag 27 december + maandag 28 december 2020
Er worden prijzen voorzien voor:
1e t/m 3e plaats in de klasse enkelingen + stammen original
1e t/m 3e plaats in de klasse enkelingen + stammen floreado
Een prijs voor de Meesterzanger bij de original en de floreado !

Ontvangst en registratie van de vogels
26 december 2020 tussen 18h00 – 20h00
27 december 2020 tussen 08h00 – 09h00
28 december 2020 tussen 08h00 – 09h00
Andere uren kunnen in overleg met de organisatie!
Uitgifte van de vogels op 28 december 2020 na afloop van de prijsuitreiking
of na afspraak.

De keuring vindt plaats op zondag 27 december + maandag 28 december 2020.
De keuringen zijn met “open deur”, d.w.z. dat kwekers de keuringen kunnen
bijwonen, mits ze daarbij wel de zaalregels in acht nemen. De keuringen zijn ook
bedoeld om verschillende vogels te horen en te vergelijken voor de
geïnteresseerde kwekers.Ook is er weer onze camerainstalatie zodat u ook rustig
de kamer naast de keuringsruimte de keuring kan bekijken!

1) Deelname kan alleen maar als u lid bent bij de Spanish Timbrado Society
België
2) Sluiting van de inschrijving: zaterdag 20 december 2020 !
Inschrijven via een mail naar spanishtimbradosociety@gmail.com
3) Ingeschreven worden Timbrado's Eigen Kweek 2020 met een maximaal
van 3 setten pet deelnemer ongeacht stammen of enkelingen .
Open Klasse: ook maximum 3 sets per deelnemer (buiten mededinging).
4) Om de kwaliteit van de totale wedstrijd te waarborgen, kan bij een te veel
aan inschrijvingen alsnog een extra limiet gesteld worden!
5) De wedstrijd wordt uitgevoerd met toepassing van de richtlijnen zoals
opgenomen in de COM standaard Timbrado's.
6) De organisatie kan in bijzondere gevallen op individuele basis beslissen.
7) Kosten deelname per bedraagd €20/set en dient te worden betaald bij het
inbrengen van de vogels!!! Er is een gratis afgewerkte catalogus voorzien met
alle punten van alle deelnemers, en het eindklassement na afloop van de
keuring.
8)Indien dit door de nodige instantie word gevraagd vragen wij aan iedere
buitenlandse deelnemer een dierenartsverklaring van de vogels die op de
wedstrijd komen . Die verklaring kan u gemakkelijk bij uw dierenarts krijgen
en dient te worden afgegeven aan de organisatie bij het binnen brengen van
de vogels.Dit heeft alles te maken met de vogelgriep die regelmatig eens
opduikt in deze periode in de verschillende landen.Deze beslissing krijgt u
later van ons!
9) Inbrengen van gezonde vogels in zangkooien volgens voorschrift C.O.M.
(zie de standaard Timbrado's).Het bestuur zal vuile kooitjes weigeren voor
deelname , dit op aanraden van onze plaatselijke dierenarts ! Dit is van
toepassing voor de kooitjes als ook de zitstokken , ook de ringen moeten
duidelijk leesbaar zijn!
10) Inbrengen in uw eigen vervoerkoffers waar de vogels in kunnen
verblijven.
11) De kooinummers (stickers) worden uitgereikt en aangebracht op de
kooien op het moment van inbrengen , ook dan gebeurt de officiele
inschrijving!

12) De beslissing van de keurmeesters staan niet ter discussie. De
ringnummers van prijswinnaars kunnen door de organisatie worden
gecontroleerd.
13) De kweker ontvangt de keurbrief met resultaten van de door hem
ingezonden vogels.
14) Van de vermelde tijden van inbrengen kan worden afgeweken in overleg
met de organisatie.
15) De wedstrijd wordt georganiseerd door de Spanish Timbrado Society
België.

