VOGELVERENIGING

"MEIJELS PRACHT"
Zie ook onze website: www.meijels-pracht.nl
34e INTERNATIONALE VOGELSHOW te MEIJEL
op zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2018 met deelname van 5 speciaalclubs

Wilt u ook één van de

100 klassementsprijzen

in natura winnen?

Met schitterende prijzen als zakken voer, eivoer, levensmiddelen, attributen
voor de hobby, elektrisch huishoudelijk gereedschap etc, etc.
5 speciaalclubs nemen deel in 2018
In 2018 deelname van de Nederlandse Kleurkanarie Club, de speciaalclub Postuur van het rayon Limburg, de
speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines de regio’s Brabant (Oost) en Limburg, de
zebravinkenclub regio Limburg en de Japanse Meeuwen Club Limburg.

PRIJZENSCHEMA
Wij hebben maximaal 3 prijzen per groep in de vorm van rozetten.
dat voor enkelingen geldt:
t/m 20 vogels: 1 prijs
21 t/m 25 vogels: 2 prijzen
26 of meer vogels: 3 prijzen

dat voor stellen geldt:
t/m 10 stellen: 1 prijs
11 t/m 12 stellen: 2 prijzen
13 of meer stellen: 3 prijzen

dat voor stammen geldt:
t/m 5 stammen: 1 prijs
6 stammen: 2 prijzen
7 of meer stammen: 3 prijzen

Prijzen worden toegekend door de keurmeesters.

Klassementsprijzen: Er zijn maar liefst 100 prijzen in natura, de inzender die met 7 vogels het hoogst aantal punten heeft mag het eerste
uitzoeken uit de 100 prijzen in natura, enz. enz. Doortelling vindt plaats bij gelijk aantal punten met 7 vogels.
Extra prijs vrije derby vogel: Voor de hoogst ingezonden vrije derbyvogel wordt een geldprijs van € 50,00 beschikbaar gesteld.
Indien meerdere derbyvogels hetzelfde hoogst aantal punten behalen zal loting plaatsvinden tijdens de prijsuitreiking.

Verenigingsklassement: deelname is alleen mogelijk bij een correcte invulling van het inschrijfformulier!!!!!!!!!
Er is een verenigingsklassement met 3 geldprijzen over 6 inzenders. De vereniging die met minimaal 6 inzenders deelneemt en daarmee het
hoogst aantal punten behaalt met 6 vogels van 6 verschillende inzenders, ontvangt als 1e prijs € 20,00. De 2e prijs is € 15,00 en de 3e prijs is €
10,00. Doortelling vindt plaats bij gelijk aantal punten met 6 vogels. “Meijels Pracht” doet niet mee voor dit verenigingsklassement.
Jeugdklassement: Voor de inzenders onder de jeugd zal een apart klassement gemaakt worden over 4 vogels met herinneringsprijzen.
Predikaatsprijzen: Er zullen een 8-tal predikaatsprijzen beschikbaar worden gesteld voor de mooiste: kleurkanarie, postuurkanarie,
kromsnavel eigen kweek, Europese Cultuurvogel, Zebravink, Japanse meeuw, Tropische vogel eigen kweek en mooiste duif of kwartel.
T.T.-Secretaris

Coen Steegs, Roggelsedijk 1a, 5768 RA Meijel, telefoon: 077 - 4663044
(uitsluitend na 18.00 uur) of via meijelspracht@hetnet.nl of coensteegs@hetnet.nl

Mij bekende vogelliefhebbers krijgen automatisch via email of per post een inschrijfformulier
toegezonden. Krijg je nog geen mail van mij stuur dan gerust een berichtje via coensteegs@hetnet.nl en je
krijgt in augustus automatisch een inschrijfformulier en reglement toegestuurd.
Met vriendelijke sportgroeten,

Coen Steegs
t.t. secretaris vogelvereniging “Meijels Pracht”

