
Prijzen TT 2021 

 

Voor iedere sectie wordt een kampioen (levensmiddelenpakket) toegekend en per klasse 

een 1e, 2e en 3e prijs (medailles in goud, zilver en brons) indien aan de puntenlimiet is 

voldaan.   

De prijsdeler is 1/8, dat wil zeggen: 1 t/m 8 vogels één prijs, bij 16 vogels twee prijzen, bij 

24 vogels en meer, drie prijzen. Klassen kunnen naar gelang het aantal inschrijvingen 

samengevoegd of gesplitst worden. 

Alle prijzen worden uitgekeerd in eremetaal (goud, zilver en brons) behalve de sectie 

kampioenen (levensmiddelenpakket) en algemeen klassement (waarde-cheques) 

Om voor een medaille in aanmerking te komen moet een vogel minimaal 90 punten behalen.  

Stammen moeten minimaal 360 punten behalen excl. eenheidspunten.  

Voor GOUD kan er opgewaardeerd worden tot maximaal 94 punten, Voor ZILVER tot 93 

punten, voor BRONS tot 92 punten ( COM voorschriften).   

Vijf grote medailles beschikbaar gesteld door C.O.M.  1x voor G1, 1x voor G2, 1x voor 

G3+G4, 1x voor F2 en 1x voor H.     

Er zal een 1e, 2e en 3e prijs beschikbaar worden gesteld voor de beste stammen, mits aan de 

punten is voldaan.  

Vrije Derby: een levensmiddelenpakket (deelname voor de derby is gratis) 

Derby aangeven bij inbrengen.  

Klassement 5 beste vogels: 10 prijzen  

Waardecheque van:   1x € 50,- 

                                     1x € 40,- 

                                     1x € 30,- 

     3x € 20,- 

                                     4x € 15,- 

De waarde-cheques kan men tijdens de gehele TT afhalen op de stand van het BEC-bureau. 

       

Sectiekampioenen: Alle sectiekampioenen  een levensmiddelenpakket.  

Extra: Algemeen kampioen Europese vogels (4 secties): waardebon € 75,00   

Extra: Algemeen kampioen hybriden en aanverwante soorten (2 secties): waardebon 

€ 30,00  

 

Alle prijswinnende vogels worden door de keurmeesters aangewezen. 

Wisselbekers zijn voorbehouden aan B.E.C. leden.  

In het klassement van 5 beste vogels zal bij gelijk eindigen de volgende vogel geteld 

worden.  

 

Alle prijzen kunnen zondag 28-11-2021 na 14.00 uur afgehaald worden op de BEC-

stand.  


