25ste GOUDEN RING SHOW 2017
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Iedereen mag deelnemen. Alle ringen, afgeleverd door erkende COM-federaties, zijn toegelaten. Om de
ringcontrole correct te laten verlopen moeten bij de inkorving de kwekerskaarten voorgelegd worden of moet
men met het inschrijvingsformulier een kopie van de kwekerskaarten meesturen.
KLAS A = zie reeksen
KLAS B = zie reeksen
KLAS D = stammen. Ringen van verschillende federaties in dezelfde stam zijn toegelaten, (indien toegelaten in de
sectie ook verschillende jaartallen.)
Naturaprijs. Iedere deelnemer die 10 vogels tentoonstelt ontvangt een waardevol pakket ORLUX vogelvoeders en
een waardebon ter waarde van 20,00 Euro. (in te ruilen op stand ORLUX TIJDENS DE TENTOONSTELLING)
Bij bedrog of poging tot bedrog, worden de C.O.M. reglementen toegepast. Dat betekent de uitsluiting met alle vogels
van die eigenaar, die bovendien alle recht op zijn inschrijvingsgeld en naturaprijzen verliest.
De ingekorfde vogels dienen voorzien te zijn van eten en drinken voor minstens 24 uur.
Zieke en/of gekwetste vogels, alsook vuile TT-kooien zullen geweigerd worden.
TT-kooien van het standaardtype. Kooi-etiketten rechts aanbrengen, fonteinen (met witte voet) links. De eetbakjes
moeten groen zijn (minimum 7 cm.),
Er mag GEEN "TE KOOP" of GELDPRIJS op de TT-kooi staan gedurende de TT-dagen.
De tafelkeuring, gebeurt door erkende COM-keurmeesters. Hun beslissing is onherroepelijk.
Verantwoordelijkheden. De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ziekte, dood, of diefstal van
de tentoongestelde vogels. Alle niet in dit reglement voorziene omstandigheden en/of problemen, worden door de
inrichters beoordeeld. Op hun beslissing is geen verhaal mogelijk. Door in te schrijven verklaren de deelnemers zich
automatisch akkoord met dit reglement. Bij het niet eerbiedigen van dit reglement wordt de betrokken deelnemer
automatisch uitgesloten van verdere deelname. Bijkomende schikkingen kunnen nog medegedeeld worden bij het
toesturen van de etiketten en deelnemingslijsten. Geen enkel financieel verhaal op grond van materiële en (of)
morele schade is mogelijk en dit vanaf de inkorving tot en met de teruggave van de vogels.
De uitkorving verloopt volgens afstand te beginnen met de verstkomende.
In iedere reeks zijn drie medaillewinnaars voorzien: Punten voor de medailles
Individueel
Stam
GOUD
94 - 93 - 92 - 91 - 90
Min. 360
ZILVER
93 - 92 - 91 - 90
Min. 360
BRONS
92 - 91 - 90
Min. 360
Elke speler, die ten minste één medaille wint, ontvangt een trofee, die vanaf zondagmorgen op het info-punt kan afgehaald
worden.
Inkorving: woensdag 29 november 2017 van 10u00 tot 21u00.
Keuring: donderdag 30 november 2017
Prijsuitreiking: zondag 03 december 2017.
Uitkorving: zondag 03 december 2017 vanaf 17u30.
Officiële opening met receptie. Vrijdag 01 december 2017 om 19u30.
Alle exposanten met hun partner worden vriendelijk uitgenodigd.
Toegang voor het publiek. Zaterdag 02 en zondag 03 december 2017 telkens vanaf 09u00.
Per sectie wordt een Massief Gouden Ring toegekend aan de deelnemer welke het meeste punten behaalt met de
10 best geklasseerde vogels.
In geval van gelijkheid wordt rekening gehouden met de 11de, 12de vogel, enz….
De tweede en derde in elke sectie, wint een zilveren en bronzen ring, geschonken door:
Goudsmid Luc Blondeel uit Zonnebeke.
De deelnemer, met de 10 best scorende vogels (uit alle secties samen) wint de GOUDEN PIN, geschonken door
Goudsmid Luc BLONDEEL uit Zonnebeke. In geval van gelijkheid wordt rekening gehouden met de 11de, 12de
vogel, enz….
Inschrijvingsgeld.
Individuele vogel = 2,50 Euro.
Stam = 10,00 Euro
Administratiekosten = 8.00 Euro
Gratis cataloog per exposant.
Inschrijvingslijst. Te sturen uiterlijk vóór 24 november 2017 aan Dirk Dumon, Zwevezelestr. 30, 8810 Lichtervelde,
Tel. 051/72.28.49.
e-mail : dumon.dirk@telenet.be
Kooi-etiketten worden u toegestuurd. Na 25 november worden geen kooi-etiketten meer opgestuurd. De etiketten zijn
dan ter beschikking bij de inkorving. Gratis inkomkaart te ontvangen bij inkorving.
Europese vogels moeten aan de Vlaamse wetgeving voldoen. Alle kwartels, uitgezonderd de Chinese
dwergkwartels moeten ingeënt zijn. Een geldig certificaat, afgeleverd door de behandelende veearts, moet de
vogels vergezellen.
Iedere jongere beneden 25 jaar, gelieve J in te vullen in het voorziene vakje.
Iedere KBOF-KEURMEESTER, die wenst gerangschikt te worden in de sectie K, gelieve K in te vullen in het
voorziene vakje.
Er zijn kartonnen huurkooien ter beschikking. (huurprijs 2€). Reserveren is verplicht voor 24 november. Zie
inschrijvingsformulier.

