Tentoonstellingsreglement 2018
Inlichtingen en uitreksels reglementering
1-Formulieren in enkel versturen vóór 18 oktober 2018 aan Dirkx Jean, Stationsstraat 74, 3650 Dilsen Stokkem Tel. 089-565024 Email: Dirkx.j@skynet.be
INKORVING op donderdag, 20 oktober van 18 tot 21 uur (indien anders: verwittig de inrichter tijdig)
Keuring vrijdag 19 oktober 2018
Opening zaterdag, 20 oktober vanaf 19 uur.
Zondag, 21 oktober : PRIJSUITREIKING omstreeks 15.00 uur
Op vrijdag 19 oktober is er een receptie voorzien voor alle deelnemers en sponsors vanaf 19 uur.
2- Alleen kleurkanaries zijn toegelaten,alle gesloten ringen met kwekerskaart in zijn toegestaan in klas.
A - eigenkweek 2018,
B - eigenkweek 2017 en vorige jaren,
D- stammen eigenkweek 2018
E- stellen eigenkweek 2018
3- Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1,50 per vogel, cataloog € 2,00 (verplicht), te voldoen bij het
binnen brengen der vogels.
4- Alle vogels moeten voorzien zijn van eten voor 24 uur.
5- In iedere reeks word er gespeeld voor de titel goud, zilver, of brons, per titel ontvangt men predicaat
punten Goud 30 p, zilver 20 p, brons 10 p. Aan de hand hiervan word het klassement per sectie
opgemaakt.
6-Bij eventuele gelijkheid van opgetelde predicaatpunten met 5 best scorende individuele vogels en/of
stammen of stellen heeft de deelnemer die de beste medailles behaalde in de sectie voorrang. Is er dan
nog geen verschil, dan tellen de predicaatpunten toegekend volgens rooster 6° vogel/stam/stel 7°
vogel/stam/stel , enz.
7-Er is voor iedere deelnemer een zak vogelzaad 20 kg voorzien.
De eerste in iedere sectie ontvangt een extra prijs.
8-De vogels worden gekeurd met tafelkeuring bij kunstlicht in combinatie met daglicht.
De inschrijvingsformulieren in enkel opsturen. Er worden geen intekenlijsten of kooibriefjes
teruggestuurd. Maak zelf een duplicaat van je inschrijving. Kooibriefjes worden uitgereikt bij het binnen
brengen van de vogels, ook de inschrijvingsgelden worden dan betaald.
9-De inrichters behouden zich het recht de ringen op verantwoorde wijze te controleren, bij bedrog
volgt volledige uitsluiting. Inschrijfgelden of prijzen kunnen dan niet worden op- of teruggevorderd door
de deelnemer.
10-De beslissingen van de keurmeesters zijn onherroepelijk.
11-De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of sterfte, ziekte of enig
ander letsel overkomen aan de vogels en kooien tijdens de duur van de tentoonstelling. Klachten
worden aanvaard tot twee uren vóór de prijsuitreiking.
12-Gevallen, die niet voorzien zijn in dit reglement, zullen door het bestuur worden behandeld.

