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ARTIKEL I. Wedstrijden - Algemeen

l, : De wedstrijden kunnen alleen plaatsvinden onder cle juiste weersomstandigheden.a) Onder de juiste weersomstandigheden worden verstaan :
- Geen regen,
- Temperatuur van minimaal I6 graden Celsius bij aanvang van de wedstrijden in de
ochtenduren,
- Maximaal windkracht 4 of minder,

De wedstrijden kumen alleen bij bovenstaanrle weersomstandigheden plaatsvinden, inclien
de weersomstandigheden afwijkén dan kunnen de wedstrijden íorden uitgesteld ( omdat
men verwacht dat de weersomstandigheden zichzullen of kr*.n gaan ve"rbeteren ) of
worden afgelast, voor de rest van de àag.
De winnaars van reeds gehouden wedstiijden van die dag gaan door naar de volgencle r6ncle.

b) Indieneen wedstrijci reecls acht (8) minuten bezig is en door weersomstandigheden stopgezet
wordt, zal deze niet meer opnieuw gespeeld *orà.n.
- De vogel die dan in acht minutenfophet moment van staken ) de meeste slagen gefloten
heeft, gaat naar de volgende ronde.

c) Indien de stand op het rnoment van staken.,.an de wedstrijd gelijk is, treedt anikel 3 van dit
reglement in werking.

2: lYedplaag-
l)e wedplaats wordt gemarkeerd door middel van een ,, Ring ,,.

Deze ring heeft een grootte van ongeveer 6 bij 6 meter, waar in het midden de
wedstrijdtrotten geplaatst worden.
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3 : Andere vagels.
Alle andere vogels (o"a. de zogenaamde TREKKEKS) moetentijdens een wedstrijdlde
wedstrijden minstens 15 meter van de wedstrijd ', ning,,, verwijderd zijn.

4z
a)

Trotten.
Trotten moeten voldoen aan de volgende afmetingen :

- een lengte van maximaal 1.50 meter ( grond pen mag niet meegerekend worden ),- een breedte van 5 centimeter,
- een dikte van 2 cm.

ARTIKEL 2. Te laat verschijnen

b) De trotten moeten elk zijn voorzien van twee haken, welke zijn aangebracht l0 cm vanaf de
bovenzijde op gelijke hoogte.

c) De trotten worden in het midden van de ring geplaatst, zodanig dat zij evenwijdig (aan
elkaar) staan op een afstand van maximaal 50 cm (gemeten vanaf het middenïaÀ de trouen).

5: Scoreborden.
a. Scoreborden dienen gelijk te zijn
b' Deze zul!en door de commissieleden uitgezocht en aangeschaft worden.

6 Kooien.
a) De kooi welke tijdens de wedstrijd gebruikt wordt mag maxim aal 2Z draodgroot zijn.b) De kooi moet :

- een zogenaamd ,, Surinaams model ,', koci zijn,
- een zogenaamd " Surinaams - Braziliaans model ,,, kooi zijn,
-. de kooi mag maar van maximaal drie ( 3 ) zitstokken vooizie n zijn,waarbij de bovenste
zitstok in het midden van de kooi op de dwars latten van de kooi geilaatst moet zijn.c) Overtreding(en) van gestelde in artikel 6a en 6b zal leiden tot disÈwalificatie van het lid,
voor die ene wedstrijd waarbi-i de overtredingen ziin geconstateerd.
- Kooien moeten altijd, hun natuurlijke hout kleur lebben, met eventueel een blank(vernis)
lak er overheen aangebracht.
De kooien mogen niet blauw of rood enz. van kleur (af)gelakt zijn.

lr

1.

Bij het te laat verschijnen van een deelnemer(ster), na het afroepen door de wedstrijdleider of
tijdwaarnemer, wordt deze als verliezer beschouwd.
a) De deelnemer(ster) is altijd zelf verantwoordelijk, om op de hoogte te zijn van de correcte

aanvangstijd, van zijnlhaar wedstrijd.
b) De deelnemer dient minim aal 2 minuten yoor aanvang van de opgegeven aanvangstijd

van zijnlhaar wedstrijd aanwezig re zijn bij de ring,

Omdat er eventueel een pnjs zallkan, worden uitgereikt aan de vogel met de hoogste score,
in de competitie, mag in zo'n situatie de als winnàar aange\ iezen vogel toch woràen
"gehangen".
Indien tijdens een wedstrijd een vogel, wordt verwijderd, mag de andere vogel op de trot
blijven, voor een eventuele hoogste score poging.
van dwang zaumagechter geen sprake zijn [de-deernemer beslist ).

a)

b)

V.V.E wedstrijdreglement pagina 2 van l0



3 : De verliezer op grond van art.Z iicil wordt niet automatisch voor verdere deelname aan
andere rondes uitgesloten (zie art.6), maar zal slechts voor die ene wedstrijd als verliezer
worden aangewezen/verklaard door de wedstrijdleiding.

ARTIKEL 3. Gelijke stand

I : Indien een wedstrijd gelijk eindigt zal op die dag opnieuw gewed moeten worden.

2: Tijdstip opnieuw wedden:
a) Deze wedstrijd moet binnen één ( 1) uur na de laatste officiële competitie wedstrijd

plaatsvinden.
b) Indien een nieuwe wedstrijd zoals bedoeld in lid 2 sub a van dit artikel niet mogelijk is, dan

beslist het lot wie winnaar is (en naar de eventuele volgende ronde gaa$.

3 : Indien een wedstrijd volgens lid I van dit artikel niet mogelijk is beslist het lot.

ARTIKEL 4. Scoorders

I Scoorders die zich opgeven of door de wedstrijdorganisatie aangewezen worden, moeten aan
de volgende voorwaarden voldoen:

- ruime eruaring hebben
- geaccepteerd worden
- goede discipline en kennis van zaken hebben
- stressbestendig en sportief zijn
- het wedstrijdreglement kennen
- naar eer en geweten kunnen handelen(gelijkheid en reehrvaardigheid)
- mogen niet meewerken aan enige vorm van belangenverstrengeling

2 Scoorders worden aangewezen door de wedstrijdleiding behalve als deze bij die wedstrijd
belanghebbende is,
- In dat geval worden de scoorders door het Dagelijkse Bestuur aangewezen.

3 De deelnemers dienen de aangewezen scoorders ten alle tijden te accepteren.

4 (Aanmeld) tíjden scoorders;
a) De wedstrijdleiders moeten zorgen dat de scoorders minstens tien(10) minuten voor de

wedstrij d aangetvezen worden.
b) De aangewezen scoorders dienen op tijd, minimaal drie 6t minutenvoor aanvang van de

wedstrijd, in de ring aanwezig te zijn.

5 Indien naar het oordeel van de wedstrijdleiding een scoorder of de scoorders, niet objectief
(eerlijk) bezig is/zijn of gewoon niet goed scoren, moet de wedstrijd gestaakt worden door de
wedstrijdleiding, dit eventueel na overleg (indien tijdig mogelijk) met de
wedstrijdorganisatie of het Dagelijks Bestuur van de vereniging.
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6 Opniemu uiÍschgj,ten wedstrt'den:
a) De wedstrijd zal-opnieuw uitgeschreven worden en indien mogelijk (en nodig) dezetftle dag

conform artikel 3lid2avan dit reglement gehouden worden.
b] De wedstriidleiding zal nieuwe scóorders moeten aanwijzen.
c) De eventuele nieuwe wedstrijd begint in zijn geheel opnieuw dus met een nul (0-0) stand

voor beide deelnemers.
d) De wedstrijdleiding zal steeds op eigen waarneming handelen, m.a.v/. men moet zelf gezien

enlofgehoord hebben dat het scoren niet correct geÉeurde.

7 Scoren van een wedstrijd:
a) De scoorders moeten zorgen dat hun handelingen tijdens het scoren en de stand van de

wedstrijd op elk moment duidelijk zichtbaar zijn voor het publiek en deelnemers.b) De scoorders moeten er tevens voor zorgen oai de andere icoorder geen zicht heeft op
zijnlhaar scorebord.

c) De wedstrijdleiding zal hierop toezien en eventueel moeten ingrijpen

8 Niei Íoeqestaan voo(.scoorders:
a) Het is de scoorders absoluut verboden orn tijdens het scoren in discussie te gaan met de

omstanders / toeschouwers of deelnemers aan de wedstrijd die hij aan het sóren is.b) Het is de scoorder ten strengste verboden om tijdens het scoren met een andere handeling
(b.v. roken I eten /drinken of praten met omstanders) bezig te zijn.c) Het is de scoorder niet taegestaan om een zonnebril en pet op teiebben tijdens het scoren in
de ring.

9 Is een scoorder brildragend, is het hem/haar toegestaan een gezondheidsbril (met
meekleurende glazen) te dragen, als er geen reserve bril meigewone glazen beschikbaar is.

10 De scoorders dienen op een afstand van ongeveer 150 cm te staan van de vogel die zij
moeten scoren.

l1 Tijdens de wedstrijd zijn alleen de aangewezen scoorders en eventuele "leerling scoorders"
in de ring toegestaan.

ARTIKEL 5. Yerliezer
I Een verliezer blijft een verliezer met uitzondering van degene die zullen uitkomen in een

wedstrijd om de derde en vierde plaats.

2 Er zal voor de verliezers seen verriezerronde georganiseerd worden.

3 Bij voldoende belangstelling kunnen er wel eendaagse wedstrijden georganiseerd worden.
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ARTIKEL 6. Activiteiten
I Elk lid is gerechtigd aan alle activiteiten van de vereniging deel te nemen, met dien verstande

dat aan de gestelde voorwaarden conform wedstrijd- hiishoudelijk reglement is voldaan.

ARTIKEL 7. Deelnemers
I Deelnemers mogeÍï geen andere dingen in, aan of op hun vogelkooi hebben, tijdens de

wedstrijd, dan een zaadbak, fontein, waterbad, kalkbtok en ,è, snoepbak die maximaal op de
hoogte van hoogste zitstok van de kooi geplaatst is,

2 Degene die zich schuldig maakt aan overtreding van lid I van dit artikel, zal verliezer
verklaard worden.

a) Bij herhalingzal er een boete opgelegd worden van maximaal€ 35,--

ARTIKEL 8. Aanvang wedstrijd
I Er zal een verschil van tien minuten zijn tussen de aanvangstijden van ring l ( ring A ) en

ring2 ( ring B),
a) De wedstrijden zullen altijd in ring I (ring A) aanvangen,

ARTIKEL 9. Loring
I Als bij de loting blijkt dat iemand, in dele (eerste) ronde van de competitie, tegen zijn eigen

vogel zal moeten uitkomen, mag deze deelnemer opnieuw inloten.a) Deze regeling is alleen van toepassing tijdens het làten voor de l'ronde van de competitie.

2 Vrijgeloot worden is alleen maar mogelijk in de eerste ronde van de competitie.a) Een deelnemer die meerdere vogels inscirrijft voor een bepaalde competitie, kan per vogel
maar één keer vrijgeloot worden, per poule.

b) ï-""ft hii/zii in beide poules.e*rà"rr'rrogels dan is het ook in dit geval slechts mogelijk om
één vogel wrj te loten, per poule.

c) Een deelnemer mag per competitie, maximaal 4 vogels( 4 btj Twa Twa enlof 4bij picolet),
inschrijven voor de loting.

ARTIKEL 10. Finate
I op de dag van de fïnale mogen er tiidens de halve finale- of finalewedstrijden geen andere

wedstrijden (b.v' eendaagse wedstrijden; of andere activiteiten plaatsvinden.
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ARTIKEL 11. Schorcing
1 AIs e-en lid is geschorst, mag nog hij/zij, noch zijnlhaar vogels deelnemen aan wedstrijden

en/of andere activiteiten van de vogelveren i gin g 
-Eurom 

ast.

2 Het is een lid van de Vogelvereniging Euromast, niet toegestaan een vogel van een geschorst
lid in te zetien tiidens activiteiten/wedstrijden gporganiseerd door cle
Vogelvereniging Euromast of tijdens wedstrijden georganiseerd door een andere vereniging
of de Landelijke Organisatie.

3 Aan een lid dat handelt in strijd met het in lid 2 van dit artikel vermelde, zal een boete
opgelegd worden van maximaal € 35r-- per ingezette vogel.

a) tsij herhaiingkanlzal er een schorsing worden opgelegd voor de duur van maximaal 4 weken
en zou dat lid "klqlnen", worden uitgesloten van deelneming aan alle activiteiten voor de rest
van het Iopende zomerseizoen.

ARTIKEL 12. Uftwedsrrijden
I Blj uitwedstrijden van de Vogelvereniging Euromast mogen er op het eigen terreinlveld geen

andere wedstrijden en of activiteiten georganiseerd worden doorleden enlof bestuu, uan d"
vereniging.

ARTIKEL f3 Wedstrijden
I Soortvosel;
a) Aan alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden mogen uitsluitend gezonde

'REPMANS", vogels deelnemen.
bJ Toegestane vogels zijn alleen raszuivere: ïwa Twa's, picolets en de Roti's,c) Bastaarden in welke combinatie dan ook zijn niet toegestaan.

2 Het is het streven van het bestuur om alleen met geringde vogels te wedden, zo nodig moet
een lid zijnlhaar vogel van een erkende gesloten ring voorzien.

a) Deelnemers aan wedstrijden, competitiJzowel eendaagse, waarvan de in te schrijven
vogel(s) is/zijn geringd met een erkende gesloten ring, dienen bij inschrijving voor een
wedstrijd of competitie het/de ringnummer(s) op te geven aan di weastii.ldoiganisatie.

3 Deelnemers aan de wedstrijd moeten de ring gelijktijdig betreden na het afroepen door de
wedstrijdleider of tijdwaarnemer.

a) Bij het niet tijdig betreden is artikel 2 van dit reglement van toepassing.

4 De duur van de wedstrijd bedraagt 15 minuten.
Begin en eind worden door de wedstrijdleider of tijdwaarnemer afgeroepen.a) Met het scoren moet door de scoorderi worden uu,ig*uurg"n zodride tijdwaarnemer het
"Hangen", afroept.

5 Een vogel mag per wedstrijddag maar één(l) keer ingezet worden.
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ARTIKEL 14. De'Wedstrijdstag
I Als een wedstrijdslag wordt de zang van een vogel aangemerkÍ die duidelijk hoorbaar ( voor

de scoorders ) uit meerdere tonen bestaat.

2 Als de zanglfluiten(dus de slag) van de vogel duidelijk hoorbaar, voor de scoorder, wordt
onderbroken, dan dient elke qnderbrekine àoor de scóorder. gescoord(geturftl) te worden als
een(1) slag.

3 AIs wedstrijdslag wordt ook de eentonige .,Kiauw,,

en de "Aka" var respectivelijk de Twa Twa en de picolet erkend,- voorbeeld van het scoren van deze slagen;
Kiauwww Kiauwww Kiauwww geÍIoten : zijn 3 (drie ) slagen dus driemaal turven,KiauwKiauwKiauw : is echter slechtsien (l) slag dus I turf,

Pieuwww Pieuwww Pieuwrvw gefloten : zijn 3 (drie) slagen, dus driemaalïurven,PieuwPieuwPieuw : is een irl ríug dus slechts I turf scoren,

De vet gedrukte letters geven in deze het begin en eind aan van de slag.

Het roepen van zowel de Picolet als de Twa Twa rnag niet gescoord worden.

De zogenaamde "lok,'slag mag niet gescoord worden.

4

J

ARTIKEL 15. verboden tijdens de wedstrijd
I Het is verboden om zich tijdens de wedstrijd op 

""n 
dusdanige wijze te gedragen dat het van

invloed kan zijn op de wedstrijd.

2 Bij overtreding kan men van het vetd verwijderd worden.

3
a)

b)

c)

4

a)

O rdever st orin g/ ov e rl a st
Bij ernstige overtreding (ordeverstoring) of enige andere overlast kan de wedstrijd of kunnen
aile wedstrijden door de organisatie geitaakt wÀrden.
De vogel die op het moment van staken conform lid 3 sub a van dit artikel, de meeste slagen
gefloten heeft is winnaar en gaat door naar de volgende ronde.
Bij een gelijke stand treed artikel 3 van dit reglemint in werking.

Indien de overtreder/overtreders licl/lede n islzijnvan de Vogelvereniging Euromast of
deelnemer/ deelnemers aan de wedstrijden kunnen er sanctiÀ woraen opgelegd.
Sancties bij overtredingen :

- conform het HR (Huishoudelijk Regrement) van de vogelvereniging Euromast.
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ARTIKEL 16. Gebodsbepating
I Het inzetten van vogels van niet-leden door leden is absoluut niet toegestaan,
a) Indien voor het bestuur of de wedstrijdleiding duidelijk is of aangenomen kan/mag worden

dat een vogel van een niet-lid ingezet wordt voor de competitie of eendaagse kan per
overtreding een boete opgelegd rvorden gelijk aan de contributie, eventueel vcrhoogd met het
inschrijfgeld van die respectievelijk wedstrijd en of competitie.

2 De overtreder wordt verliezer verklaard zonder recht op verdere deelname.

3 De overtreder zal uit de lopende competitie verwijderd worden met alle door hem,&aar op
zijnlhaar naam in geschreven vogels.

a) Indien het voor de wedstrijdorganisatie of het bestuur duidelijk islzou zijn, dat van de
overtreder, door een ander lid één of meerdere vogels zijn ingeschreven of ingezet, zallzullen
ook die vogel/vogels uit de competitie of wedstrijd worden gehaald.

4 BU herhaling zallkan het lidmaatschap ontnomen worden,

5 Testen van vogels.
a) Het is mogelijk dat op verzoek van een lid, het bestuur toestemming verleent aan dat lid om

een vogel, van een niet lid, die hij/zij zou willen kopen, te testen tijdens een door de
vereniging georganiseerde eendaagse.

b) Deze toestemming zal alleen gelden voor eendaagse wedstrijden en zal ook maar één(1) keer
per vogel worden verleend.

ARTIKEL 17. Richtlijnen
1 De cornpetitie wordt gehouden volgens het "knock-out" systeem.

2 ÏVinnaar is de vogel die tijdens een wedstrijd de hoogste score haalt en aldus naar de
volgende ronde gaat.

3 Kampioen is de vogel die de finale rvedstrijd winnend afsluit.

4 Pratest over Wedstrijden;
a) Protest over de wedstrijd is mogelijk, doch dient tijdens de wedstrijd te zijn ingediend bij de

wedstrijdcommissie.
b) De wedstrijdcommissie zal na ontvangst van het protest binnen één (1) uur een voor alle

partrjen bindende uitspraak moeten doen.
c) De wedstrijdcommissie zal een anoniem ingediend protest, nooit en te nimmer in

behandeling nemeÍL
d) Na uitspraak van de wedstrijdcommissie is er geen beroep meer mogelijk,
e) Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering kan op verzoek van een lid de gevolgde

procedure besproken worden.
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5
a)

b)

c)

d)

e)

0

Aanmelding deelname:
Leden die zich hebben aangemeld voor deelname aan een eendaagse wedstrijd, de
verenigingscompetitie, mogen zich niet terugtrekken of afmelden zonder getiige reden.
Leden die via deelname aan de verenigingscómpetitie het recht hebben verworven om
namens de vereniging aan een landelijke competitie deel te nemen, mogen zich niet
terugtrekken of afmelden zonder geldige reden.
Aan leden die zich schuldig maken aan een overtreding van het in lid 5 sub a en b van dit
artikel vermelde feit, zaleen boete opgelegd worden vàn maximaal € 35,-- .

Hiyzii behoudt het recht van verdere deelname, indien dit wel van toepassing is, b.v. een
wedstrijd om de 3e of 4e plaats.
Een 

^eventuele 
opgelegde boete zal echter altijd eerst door het lid betaald moeten zijn.

Heeft het lid zich in het verleden, b.v. in de zelfde competitie of een competitie in
voorgaande jaren, reeds schuldig gemaakt aan dit feit, àan zal een boete ópgelegd worden
van maximaal € 35,-- en zal het lid voor de lopende competitie worden uit["rtJt.n ,an
verdere deelname.
Dit zal gelden voor al de vogels die door dat lid op zijnlhaar naam zijn ingeschreven voor die
competitie of eendaagse wedstrijd.
Tevens kijgt het lid een schriftelijke waarschuwing.
Indien een lid zich op 

lUd en correct (acceptabele róden; afmeldt voor een wedstrijd bij de
wedstrijdleiding, zal hii/zij alleen als verliàzer beschouwd worden van die ene weàstrijd en
eventueel verder mogen wedden indien van toepassing, b.v. wedstrijd om de 3el4e plaats of
een wedstrijd dat op een later tijdstip zal plaatsvinden.

6 Kosten:
a) Eventuele gemaakte kosten door de vereniging door aanmelding voor deelname aan

. wedstrijden, competitie of eendaagse, ru, àen lid, zijn verhaalbaar op het desbetreffende lid.b) Bij het ingebreke blijven van het tid om kosten beaoitA infid 7,sub a van dit artikel terug re
betalen, zal een sanctie van maximaal € 35,-- aan het lid worden opgelegd, boven op de d-oor
de vereniging te vorderen gemaakte kosten.

ARTIKEL lE. Restitutie
I In geen geval zal de vereniging, door het lid betaalde inschrijfgelden voor deelname aan

verenigingscompetitie of eendaagse, landelijke compeiitie oicendaagse, worden terug
betaald in geval van diskwalificatie of verwijdering uit de competitie van dat lid.

2 Ook zal er geen vergoeding van gemaakte kosten door het lid, door vereniging plaatsvinden.

ARTIKEL 19. Deelname
I Door zich in te schrijven voor deelname aan een door de Vogelvereniging Euromast

georganiseerde eendaagse wedstrijd of verenigingscompetitié, verklai* n1t tia kennis te
hebben genomen van dit reglement en akkoorà te zijn met al hetgeen in dit reglement
bepaald en is geregeld.

s)
h)
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ARTIKEL 20. Toezicht

I Het Dagelijks Bestuur van de Vogelvereniging Eurom ast zalerop toezien dat alles
ordentelijk verloopt.

ARïIKEL 21. slotbepalingen
I Hierbij komen alle voorgaande wedstrijdreglementen te vervallen.

2 In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur van de
Vogelvereni ging Euromast.

Rotterdam : zondag 30 maart 2014

Voorzitter:

Dhr. F-A. Nizamoedhin

fr@

Lid commissie wedshijdreglement :

Dhr. I. E. Lapar

\iledstrij dcommi s saris :
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