28ste GOUDEN RING SHOW 2022
ALGEMEEN REGLEMENT

Art. 1

Iedereen mag deelnemen. Alle officiële ringen, afgeleverd door erkende COM-federaties, zijn toegelaten.
Bij de inkorving worden de kwekerskaarten voorgelegd. Ringen van verschillende federaties in dezelfde
stam zijn toegelaten, (indien toegelaten in de sectie ook van verschillende jaartallen.)

Art. 2

Inschrijving: De inschrijvingslijst opsturen of doormailen vóór vrijdag 18 november 2022 naar:
Dirk Dumon, Zwevezelestraat 30, 8810 Lichtervelde.
E-mail : dumon.dirk@telenet.be
Tel. 0032 51 722 849.
Wijzigingen en extra vogels kunnen doorgegeven worden tot vrijdag 25 november, daarna kan er
niets meer gewijzigd worden. Je kan enkel nog vogels schrappen bij de inkorving.
Enkel de aanwezige vogels worden betaald bij de inkorving.
De kooi-etiketten worden NIET opgestuurd maar liggen klaar aan de inschrijvingstafel. Het
controleformulier na inschrijving krijg je wel toegestuurd !
Bij de inkorving ontvangt U de gratis inkomkaart ( = 2 inkomtickets ) en de gewijzigde kooi-etiketten. Wie
30 vogels of meer tentoonstelt, heeft recht op 3 inkomtickets.

Art. 3

Inschrijvingsgeld: 2.50 euro per vogel en 10 euro administratiekosten, catalogus, trofee en inkomtickets
inbegrepen. Er is mogelijkheid om te betalen via bancontact !

Art. 4

Huurkooien: Kartonnen huurkooien type kleurkanariekooi en Norwichkooi zijn ter beschikking tegen
huurprijs € 3. (zolang de voorraad strekt). Reserveren is verplicht vóór 18 november via het
inschrijvingsformulier.

Art. 5

Iedere jongere onder de 25 jaar (vanaf geboortejaar 1997), een J invullen op het inschrijvingsformulier.

Art. 6

Alleen standaard kooien met fonteintje (witte voet) links, voederbakje (minimum 7 cm.) en kooi-etiket
rechts zijn toegelaten. Alle ingekorfde vogels dienen voorzien te zijn van eten en drinken voor minstens 24
uur. Speciale voeding wordt afgegeven bij de inkorving.

Art. 7

Europese vogels moeten voldoen aan de Vlaamse wetgeving. Alle kwartels, uitgezonderd de Chinese
dwergkwartels en de duiven die afstammen van het geslacht Columba moeten ingeënt zijn. Een geldig
certificaat, afgeleverd door de behandelende dierenarts, of kopie wordt bij de inkorving afgegeven.

Art. 8

Zieke en/of gekwetste vogels, alsook vuile TT-kooien zullen geweigerd worden.

Art. 9

De keuring gebeurt door erkende COM-keurmeesters. Hun beslissing is onherroepelijk.
In elke reeks zijn 3 medailles voorzien:
Individueel:
GOUD:
95-94-93-92-91-90
Stam: Minimum 360
ZILVER:
94-93-92-91-90
Minimum 360
BRONS:
93-92-91-90
Minimum 360
Elke speler met tenminste één medaille ontvangt een trofee die je op het info-punt in de zaal kan afhalen.

Art. 10

Per sectie wordt een massief gouden ring met briljant toegekend aan de deelnemer met de meeste
punten, behaald met zijn 10 best geklasseerde vogels. Bij gelijkheid telt de 11de, 12de vogel, enz….
De tweede in elke sectie krijgt een zilveren ring en de derde een bronzen ring, geschonken door
Juweliers-Goudsmeden Blondeel uit Zonnebeke.

Art. 11

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.

Art. 12

Naturaprijs : Iedere deelnemer die minstens 12 vogels tentoonstelt ontvangt een waardevol pakket van
VERSELE-LAGA vogelvoeders en een waardebon van 20 euro. (in te ruilen op de stand VERSELE-LAGA
TIJDENS de TT)

Art. 13

Verantwoordelijkheden. De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ziekte, dood of
diefstal van de tentoongestelde vogels. Alle onvoorziene omstandigheden 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 of op grond van Covid-19 maatregelen is mogelijk.

Art. 14

Inschrijving: ................ per post of e-mail tot vrijdag 18 november 2022.
..................................... wijzigingen en extra vogels doorgeven tot vrijdag 25 november 2022.
Inkorving ..................... woensdag 30 november 2022 tussen 10u en 21u.
Keuring: ...................... donderdag 1 december 2022.
Officiële opening ........ vrijdag 2 december 2022 om 19u30. Alle exposanten en hun partner zijn welkom.
Prijsuitreiking: ............ zondag 4 december 2022 vanaf 15u30.
Publiek: ....................... zaterdag 3 en zondag 4 december 2022, telkens vanaf 09u.
Uitkorving ................... zondag 4 december 2022 vanaf 17u30. Verstkomende eerst.
Locatie......................... Expo Schiervelde Roeselare, Diksmuidsesteenweg 400, 8800 Roeselare
web

