
A.O.B. PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 2019 

Ingericht door ‘ De roerdomp der Demerstreek’ 

6 t/m 8  december 2019 

Tentoonstellingsreglement 

      * Het basisreglement van A.O.B. is van toepassing 

      * Iedere liefhebber van vogels (zowel Belgen als niet-Belgen) kunnen deelnemen mits in achtneming van dit reglement. 

         De titel van 'Provinciaal kampioen van A.O.B. Limburg, kan enkel toegekend worden aan inwoners van Belgisch Limburg welke aangesloten 

         zijn bij A.O.B., ook al hebben ze ringen van een andere federatie. Niet-A.O.B.-leden komen enkel in aanmerking voor reekskampioenen. 

      * Het inschrijvingsrecht per vogel is vastgelegd op 1.50€, eveneens wordt er een vast recht geïnd van 2.5€ per deelnemer dat recht geeft op  

          een catalogus. Het inschrijfgeld voor een afwezige vogel wordt niet terugbetaald 

      * Alle stamnummers dienen op de intekenlijst vermeld te worden, zoniet wordt de deelnemer onherroepelijk buiten wedstrijd geplaatst. 

      * De titel van 'Algemeen Provinciaal Kampioen' zal worden toegekend aan de beste speler van de A,D en E-klasse 

      * Per sectie, alsook voor een stel en een stam zal er een Provinicaal Kampioen toegekend worden, (goud, zilver, brons) 

        De winnaar in de A-klassen zal aangeduid worden door de keurmeesters.  
  De winnaar bij stammen (D)/stellen (E), is de stam /stel met de hoogste punten. Bij gelijkheid van punten van wordt de stam/stel met de  
  hoogste harmoniepunten de winnaar. Bij gelijkheid van beiden beslissen de keurmeesters over de winnaar. 
* De algemene rangschikking wordt opgemaakt op de 5 beste vogels per liefhebber in de klasse A-B-C-D en E.   

         Bij gelijkheid van punten telt de volgende vogel.  De natura prijzen worden volgens dit klassement uitgereikt. 

      * Copie kwekerskaart verplicht te tonen van elke federatie waarvoor men vogels inschrijft. Het inrichtende comité heeft het recht de vogels 

          te controleren. 

      * Ieder vogel moet met de juiste benaming in de juiste reeks worden ingeschreven: 

                                                 Klas A: vogels met gesloten voetring 2019 (Goulds en parkieten 2018-2019) 

                                                 Klas B: vogels met gesloten voetring van voorgaande jaren 

                                                 Klas C: vrije klasse voor alle vogels met of zonder voetring  

                                                 Klas D : Stam van 4 vogels E.K. 2019 gelijk van vorm en kleur – Goulds en Parkieten 2018 en 2019 

                                                 Klas E: Stel van 2 vogels E.K. 2019 gelijke van vorm en kleur – Goulds en Parkieten 2018 en 2019 

      * De vogels moeten bij het inkorven voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur. Speciale voerders moeten door de eigenaar verstrekt worden. 

      * Alle gesloten voetringen door een erkende federatie afgeleverd, worden toegelaten. 

      * Het aantal in te schrijven vogels per exposant is onbeperkt met een minimum van 7 vogels 

      * Beschermde vogels worden niet toegelaten 

      * vogels voorzien van dubbele voetring worden buiten wedstrijd gezet. 

      * Vogels geringd met 000-volgnummers, moeten vergezeld zijn van het eigendomsbewijs. 

      * Duiven en hoenders dienen vergezeld te zijn van de nodige inentingsdocumenten; volgens de weten van het Federaal voedselagenschap. 

      * Vuile en onhygiënische kooien worden niet aanvaard. 

      * De ringen van de vogels welke in aanmerking komen voor een titel zullen op een verantwoordelijke manier gecontroleerd worden.  

      * Bij het constateren van bedrog wordt de liefhebber met alle vogels buiten wedstrijd geplaatst en heeft geen recht op een natura prijs 

      * Het inrichtend bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal, brand, sterfte of andere letsels die een vogel zou kunnen overkomen,   

   en wijst alle verantwoordelijkheid af. 

      * Elke zieke vogel zal verwijderd worden, en in de mate van het mogelijke zal de eigenaar verwittigd worden. 

      * Voor alle nietvoorziene gevallen beslist de inrichtende vereninging. 

      
                  Inschrijvingen in enkelvoud opsturen  of mailen voor zaterdag 30 november naar: 

      Jaak Cosemans, Romershovenstraat 43, 3730 Hoeselt  of mail: jaak.cosemans@telenet.be 

      Voor inschrijvingen die later toekomen worden de kooibriefjes bij het inkorven afgeleverd. 

      
                  Het provinciaalkampioenschap gaat door in het Parochiaal centrum 'ALTENAAR' , Smisstraat 9, 3730 Alt-Hoeselt (Hoeselt) 

      
Donderdag  5 dec. '19 Inkorven: 18u - 22u 

 

 
 

             Vrijdag  6 dec. '19 Keuring: 
               

  
Opening: 19.30u 

              Zaterdag 7 dec. '19 Open vanaf : 9 u 
              

  
Vogelverkoop: 12.30u - 17u 

              
  

Prijsuitreiking: 19.30 u 
              Zondag 8 dec. '19 Open vanaf:  9 u 
              

  
Uitkorven: Vanaf 16u 

               
Succes aan alle deelnemers ! 

      De Roerdomp der Demerstreek 
       


