Organisatie: VZW Gouden Ringshow in samenwerking met:
Speciaalclub “West-Vlaamse roofvogelclub”
de

Algemeen reglement 17

kampioenschap roofvogels GRS 2017

Art.1:

Alleen vogels die in orde zijn met de wetgeving van het Vlaamse Gewest mogen deelnemen. Voor
Europese vogels is dit een gesloten pootring of een ander aantoonbaar rechtmatig afgegeven merkteken
dat voldoet aan de relevante regelgeving van het Belgische gewest of lidstaat van de Europese Unie.
Art.2: De vogels moeten vergezeld zijn volgens de soort van het CITES-certificaat.
A
Art.3 : Een kopie van de in artikel 1 en 2 vermelde documenten moet bij inkorving afgegeven worden, zoniet
worden geen vogels aangenomen en wordt de inschrijving geannuleerd.
B
Art.3 : De nummering en/of gegevens van de pootringen moeten overeen komen met de in te brengen vogels. De
eigenaar van de vogel is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van Citessen.
Onregelmatigheden vastgesteld door Natuur en Bos zijn ten laste van de eigenaar van de vogel.
Het inschrijvingsformulier wordt vòòr 24 november 2017 teruggestuurd naar:

Rigolle Nicolas, Pannewegel 34. 8790 Waregem
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email: rigolle.nicolas@hotmail.com

Binnenbrengen in de Expo te Roeselare op vrijdag 01/12/2017 tussen 18u00 en 19u00 en op zaterdag
02/12/2017 tussen 07u30 en 09u00. Later is er geen mogelijkheid meer vogels bij te plaatsen.
De vogels blijven gedurende de gehele duur van de ringshow aanwezig. Dit is van zaterdag 02 december
van 9u00 tot zondag 03 december 17u30.
Keuring van de vogels op zaterdag 02/12/2017 tussen 9u30 en 12u00.
De keuring gebeurt door erkende KBOF-keurmeesters en de uitslag is onherroepelijk.
Tijdens de keuring zijn de eigenaars niet bij hun vogels aanwezig, maar ze mogen wel in de zaal zijn.
De specialclub staat gedurende de tentoonstelling in voor de voeding van de vogels.
Er is constante bewaking door de specialclub voorzien, zowel tijdens, als na de openingsuren van de
Gouden Ring Show.
De tentoongestelde vogels blijven gedurende de openingsuren van de GRS op hun zitplaats en mogen
niet rondgedragen worden in de zaal.
De vogels worden door de specialclub op een zitblok geplaatst (boomstam 50cm hoog).
Indien de eigenaar dit wenst kan hij een eigen indoorblok of sprengel meebrengen. Gelieve dit op het
inschrijvingsformulier aan te kruisen.
Vogels mogen gehuifd geplaatst worden doch op vraag van de keurmeesters moet de vogel onthuifd
worden. Bij het binnenbrengen van de vogels worden volgende zaken op degelijkheid en netheid
gecontroleerd: bevedering, schoentjes, riempjes, draainagel en langveter. De specialclub zorgt voor
bevoegde medewerkers om de vogels op hun plaats vast te binden met de traditionele valkeniersknoop.
Zieke en/of gekwetste vogels zullen geweigerd worden.
Vogels met vuile besmeurde bevedering en/of schoentjes en riempjes worden geweigerd.
Bedrog, of poging tot bedrog, betekent de uitsluiting van alle vogels van de eigenaar. De eigenaar verliest
alle recht op zijn inschrijvingsgeld, naturaprijs en trofee.
De specialclub “Dag en Nachtroofvogels” behoudt zich het recht toe, om bij een overaanbod van vogels,
het aantal vogels te beperken.
Prijzen: * Iedere deelnemer ontvangt een waardebon ter waarde van 11euro.
* Een gouden, zilveren en bronzen ring voor de drie beste dagroofvogels.
* Een gouden, zilveren en bronzen ring voor de drie beste nachtroofvogels.
* De gouden ringen worden geschonken door de “West-Vlaamse roofvogelclub”
* De zilveren en bronzen ring wordt geschonken door juwelier Luc Blondeel uit Zonnebeke.
* Jongerentrofee voor deelnemers jonger dan 15 jaar (t.e.m. geboortejaar 2002): “K.B.O.F. prijs”.
Gelieve “J” in te vullen in het voorziene vakje, op inschrijfformulier.
Huldiging van de kampioenen en prijsuitreiking op zondag 03 december 2017 tussen 15u30 en 16u.
De liefhebber dient aanwezig te zijn om zijn prijs in ontvangst te nemen.
Vertrek van de vogels op zondag 03/12/2017 vanaf 17u30.
Inschrijvingsrecht: € 2,50 per vogel + de eenmalig te betalen som van € 8 voor de administratiekosten.(te
betalen bij aankomst)
Aan de inkom krijgt u 2 ingangskaarten, die het hele weekend geldig zijn.
Een lijst met de uitslag wordt voorzien voor elke deelnemer.
De specialclub kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, sterfte of diefstal van één of meerdere
vogels tijdens de show.
Iedere deelnemer dient strikt de reglementen te eerbiedigen. Geen enkele afwijking van het reglement
wordt toegestaan.
Algemene leiding en info bij Vandorpe Micha
Waregemstraat 733, 8540 Deerlijk
Email: ilse-37@hotmail.com

