TENTOONSTELLINGSREGLEMENT KLEURKANARIECLUB “LAND VAN AALST”
1. De tentoonstelling, ingericht door de Kleurkanarieclub “Land van Aalst” gaat door van 11
oktober tot en met 15 oktober 2017 in de zaal “Sint-Antoniuskring” Provincieweg (Kerk) 9552
BORSBEKE
•

Inkooiing: woensdag 11 oktober 2017 van 15.00 tot 21.00 uur

•

Keuring: donderdag 12 oktober 2017

•

Opening voor de genodigden: vrijdag 13 oktober 2017 om 19.30 uur

•

Open voor publiek: zaterdag 14 oktober 2017 van 9.00 tot 20.00 uur
zondag 15 oktober 2017 van 9.00 tot 14.00 uur

•

Prijsuitreiking: zondag 15 oktober 2017 om 14.00 uur

•

Uitkorving: zondag 15 oktober 2017, aansluitend op de prijsuitreiking

2. De tentoonstelling staat open voor elke liefhebber, aangesloten bij een federatie. Enkel
kleurkanaries van eigen kweek zijn toegelaten.
3. De vogels moeten gebracht worden in zindelijke kooien, zoniet zullen ze geweigerd worden. De
kooi-etiketten worden rechts op de kooi gekleefd.
4. Inschrijvingsformulieren moeten, duidelijk leesbaar ingevuld, gestuurd worden aan de T.T.secretaris Koen Borloo, Aalstsesteenweg 25, 9506 Geraardsbergen. Tel +32 (0)497 26 55 98 (na
18u) E-mail LVATT@outlook.be, en dit voor 6 oktober 2017.
Kleine aanpassingen zijn nog mogelijk bij inkooiing.
Etiketten worden aan de liefhebber overhandigd bij het binnenbrengen van de vogels.
5. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 2,00 per vogel + verplichte cataloog € 5,00 . Toegang tot de
tentoonstelling is gratis voor de exposanten.
6. Iedere deelnemer met minimum 10 vogels ontvangt een waardevol geschenk.
7. Een ALGEMEEN KLASSEMENT wordt opgemaakt aan de hand van het behaalde aantal punten,
die als volgt worden toegekend:
•

In klasse A en B: goud: 6 punten; zilver: 4 punten; brons: 2 punten; ereprijs: 1 punt.
Voor het behalen van een medaille zijn minstens 90 punten vereist.

•

In klasse D : goud: 12 punten; zilver: 8 punten; brons: 4 punten.
Deze punten worden toegekend aan de hoogst geklasseerde vogel uit de betreffende stam;
alle andere vogels van die stam, die minimum 90 punten behalen, krijgen 1 (extra) punt.
Opdat een stam goud zou kunnen toegekend krijgen, zijn minstens 364 punten nodig. Voor
zilver is dit 362 en voor brons 360 punten, harmoniepunten inbegrepen.

8. Een KLASSEMENT PER VIJF VOGELS (klassen A en D) wordt opgemaakt ten einde 17
SUPERKAMPIOENEN aan te duiden. Hiertoe worden de vogels van een liefhebber gegroepeerd
in 17 hoofdreeksen:
1.
2.
3.
4.

Alle lipochroom geel (inclusief ivoor en rode ogen)
Alle lipochroom wit (inclusief rode ogen)
Alle lipochroom rood (inclusief ivoor en rode ogen)
Lipochroom mozaïek (geel en rood)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Klassiek zwart
Klassiek bruin
Klassiek agaat
Klassiek isabel
Satinet
Pastel, inclusief grijsvleugels
Opaal
Phaeo
Topaas
Eumo
Onyx
Kobalt
Jaspis en mogno

In de reeksen 5 tot 17 worden de mozaïeken meegerekend.
Voor de berekening van het aantal punten van dit klassement worden de werkelijke, aan de
vogels toegekende punten, in rekening gebracht. En dit zowel voor individuele vogels als
voor de vogels uit een stam. Deze berekening maakt dus geen gebruik van de
puntentoekenning zoals beschreven in punt 7.
In elk van deze 17 hoofdreeksen moet de winnende liefhebber minstens 455 punten behalen
opdat de titel en prijs van superkampioen wordt toegekend.
De superkampioenen ontvangen een echt gouden juweel!
9. De vogels worden gekeurd door AOB, KBOF of buitenlandse keurmeesters, hun beslissing is
onherroepelijk. De keurfiches worden in dubbel opgemaakt, één exemplaar wordt op de kooi
gekleefd, het tweede wordt aan de liefhebber overhandigd.
10. Het bewijs van eigen kweek wordt voorgelegd bij de inkorving, of er moet een kopie op het
inschrijvingsformulier gekleefd worden.
11. In geval van vastgestelde fraude wordt de deelnemer buiten wedstrijd geplaatst.
12. De vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur, daarna nemen de inrichters
deze taak op zich. Zieke of gekwetste vogels worden uit de tentoonstellingszaal verwijderd.
13. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade, opgelopen door sterfte, verlies of diefstal
van vogels, of door schade ten gevolge van brand of andere ongevallen.
14. Eventuele klachten moeten aan de T.T.-secretaris overgemaakt worden ten laatste op zaterdag
14 oktober 2017 om 19.00 uur
15. Alle, niet in het reglement voorziene gevallen, worden door het bestuur beoordeeld.
16. Kartonnen TT-kooien kunnen gehuurd worden, voorzien van zand, eten en drinkflesje (dit laatste
mag door de tentoonsteller meegenomen worden naar huis), aan 2 € per kooi, en dit uitsluitend
bij inschrijving vóór 6 oktober 2017. Inkorving met eigen kooien blijft uiteraard mogelijk.
17. Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.

