Kampioenschap van Oost-Vlaanderen
Ursel – De Vlaamse Zangers
Zondag 5 juni 2022
Lokaal: Katerhoek , Ijzeren Hand 16 - 9910 Ursel
Met bijzondere medewerking van het Gemeentebestuur Aalter, Gewest Aalter en de
Algemene Vinkeniersbond A.V.I.Bo,
Te verspelen prijzen:
Inleg 2.5€/ vogel.
Vooruit: 300 Euro + helft van de inleg (1.25 €), verdeeld over 2 reeksen gebaseerd op 300
vogels of uit te betalen aan prijzen: 676€; prijzen per 3/4tal of 226 prijzen.
1° Reeks: 113 prijzen – 339 euro, verdeeld als volgt:
1° : 15 euro; 2°: 12 €; 3°:10 €; van 4°tot 6°: 7 €; van 7° tot 9°: 5 €; van 10°tot 12°: 4 €; van
13° tot 15°: 3 €; van 16° tot 113°: 2.5€
2° reeks: 113 prijzen – 339 € zelfde verdeling.
Aandacht: Indien meer vogels worden de geldprijzen vermeerderd met 2.5€ per bijkomende
geldprijs. Indien minder deelnemers verminderd de geldprijs met 2.5€ per verminderde
berekende prijs.
Iedere deelnemer ontvangt een levende bloem.
Trofeeën en bloemstukken
De algemene kampioen ontvangt: trofee + bloemstuk + lint + medaille, alsook een trofee
A.V.I.Bo.
De 1° vrouw van het Oost-Vlaams Kampioenschap ontvangt trofee + bloemstuk + lint en
medaille.
Verder: trofee aan de 1° van het gewest Aalter.
Mochten er nog schenkers bijkomen dan zullen die bekendgemaakt worden op de dag van het
Kampioenschap.
Reglement te verspelen prijzen:
Bij gelijkheid van het aantal liedjes is het de eerst ingeschrevene die voorgaat.
Er kan maar één trofee per vogel gewonnen worden, met uitzondering van de algemene
kampioen.
Inschrijvingen:
Inschrijving en prijsuitreiking in zaal Katerhoek, Ijzeren Hand 16 te 9910 Ursel.
Inschrijven op zaterdagnamiddag van 15 tot 18 uur en op zondag van 7 tot 8u30 .
Het inschrijvingsgeld bedraagt 2.5€ (pasmunt a.u.b.).
Aandacht! Mogen wij u vragen, indien mogelijk, op zaterdag in te schrijven zodat wij op
zondag alles vlot kunnen laten verlopen. Bij de inschrijving wordt het regelnummer aan de
bondskaart bevestigd en dient er aan te blijven tot het afhalen van de prijs en/of bloem.
Speelterrein:
Het speelterrein bevindt zich op de Middelweg (baan van Ursel naar Aalter) te Ursel.
De nummers beginnen op de grens met de hoofdgemeente Aalter en lopen op naar Ursel toe.
Het speelterrein is volledig afgesloten en er bevinden zich geen obstakels, zoals struiken en of
bomen langs het parcours.
Enkel de deelnemers aan het Kampioenschap zullen op vertoon van hun bondskaart met
regelnummer eraan bevestigd toegang krijgen op het speelterrein, dit tot 8u45. Daarna is het
parcours afgesloten tot na de wedstrijd.
Het parcours is een rijweg bestaande uit twee rijvakken en 2 fietspaden.
Er wordt gevraagd schuin te parkeren, zodat iedereen ongeveer rechtover zijn vogel kan
parkeren.

Wedstrijd:
Het startsein wordt gegeven met vlaggen.
Om 8.59 uur gaan de vlaggen omhoog, dit betekent : vogels op de grond en opschuiven van
links naar rechts, nog 1 minuut.
Om 9 uur gaan de vlaggen omlaag: teken de geldige zangen.
Om 9.59 uur gaan de vlaggen omhoog: nog 1 minuut te spelen.
Om 10 uur gaan de vlaggen omlaag: einde van de wedstrijd, regels op de grond.
Er zal wel geroepen worden, maar toch vragen we aan de liefhebbers om naar de vlaggen te
kijken. Aan elke liefhebber wordt gevraagd om het aantal liedjes, door hem getekend op de
weg te schrijven in duidelijke leesbare cijfers.
Iedere liefhebben wordt gevraagd, na de zetting, het door zijn vogel behaalde liedjes te
controleren. Bij twijfel, gelieve bij de regel te blijven tot de opname van uw vogel wordt
genoteerd.
Bekendmaking van de uitslag en prijsuitreiking
De uitslag zal ofwel afgelezen worden en of schriftelijk te beschikking gesteld worden één per
tafel aan de deelnemers.
Bij schriftelijke verspreiding zal eerst de eerste reeks verspreidt worden, vervolgens de 2de
reeks met een tussentijd van 10 minuten.
De uitslag zal afgelezen worden per reeks. Gedurende de aflezing van de 2° reeks kunnen de
liefhebbers van de 1° reeks eventueel klacht indienen bij het klachtenbureau. De liefhebbers
van de 2° reeks hebben na afroeping nog 10 minuten de tijd om eventueel klacht in te dienen.
Bij schriftelijke verspreiding van de uitslag geldt de regeling dat bij aanvang van de
verspreiding van de 2de reeks geen klachten meer aanvaard worden op de uitslag van de 1ste
reeks
Belangrijk:
De klachten zullen enkel behandeld worden in de voorziene tijdspanne van elke reeks.
Om klacht in te dienen betaalt men 5 Euro aan het klachtenbureau. Indien de klacht gegrond
is, krijgt men deze terug, indien de klacht ongegrond is, blijft de 5 Euro bij het
klachtenbureau.
Prijsuitreiking:
Na de huldiging van de Provinciale kampioenen en de diverse andere te huldigen personen
kan men de bloem afhalen.
Opgelet: men krijgt pas de bloem op vertoon van de bondskaart waaraan het regelnummer,
eigen aan het Kampioenschap, is geniet. Bij niet afhaling van de bloem vervalt ook het recht
op hun prijs.
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