KBOF De Witte Spreeuwen Roeselare
Tentoonstellingsreglement 2017
1. Iedere tentoonsteller dient lid te zijn van de KBOF De Witte Spreeuwen Roeselare.

2. De vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor ten minste 24 uur. Daarna worden zij gevoederd door de inrichters.

Speciale voeding dient door de tentoonsteller aan het inrichtend bestuur overhandigd te worden bij de inkorving.

3. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ziekte, sterfte, diefstal of enig ander letsel aan de vogels tijdens de tentoonstelling.

Zieke, gekwetste of beschermde vogels worden geweigerd.

4. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.2 euro per enkeling, 2 euro per stel, 3 euro per stam + 3 euro algemene kosten.

5. De beslissingen van de KBOF keurmeesters zijn onherroepelijk. Bij betwisting telt alleen het keurbriefje. Het totaal puntental in de

rubriek “Totaal“ is geldig.

6. Bij de inkorving kan de kwekerskaart gevraagd worden (lidkaart van alle verenigingen).

7. Europese vogels moeten voldoen aan de Belgische wetgeving. Roofvogels en uilen zijn niet toegelaten.

8. Vogels (pluimvee, kwartels,…) die wettelijk moeten ingeënt zijn, dienen van bewijs vergezeld te zijn bij de inkorving.
9. Wie verschillende stamnummers heeft, wordt verzocht deze per vogel te vermelden.

Voor alle vogels: KLAS en REEKSNUMMER invullen.

10. Kampioenen moeten minstens 90 punten behalen, stammen 352 punten zonder harmonie. In een stam mogen verschillende

stamnummers voorkomen.

11. Om een prijs of titel te behalen moet men minstens 10 vogels inschrijven of 10 vogels betalen. Voor het klassement tellen de vijf beste

vogels. Bij gelijkheid houdt men rekening met 6de, 7de, 8ste, …

12. Te late inschrijvingen worden geweigerd. Bij de inkorving worden geen nieuwe lijsten meer getolereerd. Toevoegingen en

wijzigingen zijn wel toegelaten.

13. De tentoonstellingskooien moeten van het standaardtype KBOF en AOB zijn. Om discussies te vermijden:

* witte fontein links, groen eetbakje rechts of eetbak in de schuif.
* hang uw kooibriefjes rechts, geen slecht geverfde kooien of vuile kooien, verf aan zitstokken, …
* gebruik als bodembedekker zand of coccidiose korrels.
* voor kwartels geen te zware mousse (witte), niet te ver laten overkomen, houten blokje 10 op 10 cm in de kooi.
* gebruik geen open drinkbakjes of losse eetbakjes, ruimte zandlaag mag niet gebruikt worden voor voeder.

14. Fraude met ringen (stamnummer, jaartal, ..) in de klasse A-B-D-E wordt gesanctioneerd door het verwijzen van de betreffende

vogel naar klasse C indien nog mogelijk. Alle andere vormen van fraude betekent het buiten wedstrijd zetten van de betreffende
vogel.

15. Voor de titel van Bondskampioen Eigen Kweek 2017 komen enkel en alleen de vogels in aanmerking die geringd zijn met ringen die

bij 'De Witte Spreeuwen Roeselare' besteld zijn. Er wordt een klassement per 5 beste vogels (klasse A-D-E)opgemaakt. Bij twijfel
mogen de inrichters de vogel controleren. Voor de titel van Algemeen Bondskampioen komen de 5 beste vogels in aanmerking.
Iedere deelnemer die minstens tien vogels tentoonstelt ontvangt een naturaprijs.

16. Er wordt een apart klassement opgemaakt voor de jeugd.

Deelnemers aan de jeugdprijskamp moeten persoonlijk hun prijs komen afhalen.
Voor de jeugdprijskamp geldt de leeftijd tot en met 25 jaar (geboortejaar 1992).

17. Er wordt een klassement opgemaakt per sectie (5 beste vogels A-B-C-D-E) waarbij de eerste wordt beloond.

18. Op het inschrijvingsformulier dient de tentoonsteller aan te duiden wat hij/zij wenst bij een kampioentitel: eivoer of zaad

Bij eivoer krijgt de tentoonsteller één kilo eivoer (kanarie, exoot of parkieten) per kampioentitel. Bij keuze zaad 3 kg per kampioen.

19. Extra verduidelijking bij postuurkanaries: Wordt als vetkleur beschouwd: volledig wit, geel of rood (100% lipochroom). Wordt als

bont beschouwd: vanaf één waarneembare pigmentvlek. Wordt als gepigmenteerd beschouwd: eenzelfde pigmentkleur op rug,
staart, borst en vleugels. Toelaatbaar is een eventueel lichter gepigmenteerde tint op de borst.

20. De kleurslag van elke ingeschreven vogel moet steeds volledig vermeld worden. Zoniet kan de vogel maximum 90 punten

toegekend krijgen. Bij twijfel kan de tentoonsteller zich steeds wenden tot het inrichtend bestuur.

21. Iedere tentoonsteller wordt geacht het reglement te kennen. Door inschrijving verklaart men zich akkoord.

De dag van de inkorving worden er geen NIEUWE lijsten ingeschreven, wijzigingen en
bijvoegingen zijn WEL toegelaten.

