TENTOONSTELLINGSREGLEMENT AN
1. lke glosterk eker mag aan de e s e iaalsho voor
glosterkanaries deelnemen. l de inges hreven vogels
moeten eigen k eek van de deelnemer ijn.
De ringen dienen gesloten te ijn en moeten de juiste
ringmaat van de gangbare ederaties be itten. et be ijs
van de eigendom van de ringen moet o de inkorving
voorgelegd kunnen orden.
2. et bestuur is niet verant oordelijk voor ster te
die stal vlu ht o s hade aangebra ht aan de vogels o
aan goederen van tentoonstellers o be oekers.
lke ieke vogel al uit de aal orden ver ijderd o
ge eigerd bij inkorving.
De e osanten moeten in genoeg granen in de kooi
voor ien voor de gehele duur van de sho .
Door deel te nemen aan de sho aanvaardt de
tentoonsteller het reglement.
it onderingsgevallen orden onder verhaal door het
bestuur besle ht.
la hten orden aanvaard tot voor de sluiting van de
sho .
3. lle kooien die aanvaard ijn in een erkende ederatie ijn toegestaan maar to h gaat de voorkeur naar de
ritse losterkooi in it o groen aan binnen ijde en
art aan buiten ijde.
De u toegestuurde kooibrie jes dienen re hts vooraan te
orden geklee d drink lesjes it links o het
arte
drink otje in het midden aan buiten ijde van het
voor ront voor de entrale o ening.
Vuile en niet rondom ges hilderde kooien orden
ge eigerd bij inkorving.
De bodem van de kooien moet gevuld ijn met and en
o aad.

E KEM EN TRO EE

De tentoonstellers die geen ins hrijvings ormulier
terugsturen u len orden ge eigerd bij de inkorving
behalve als ij tele onis h hun ins hrijving melden.
De verst onende deelnemers krijgen voorrang bij de
uitkorving. Of
u
u

5.

r ordt gekeurd naar de ritse standaard o de
ritse ij e at betekent dat de keurder de vogels in
hun klasse van de eerste tot en met de evende laatst.
o h unten no h keur i hes orden gegeven. a de
keuring al de keurder in de aal ijn om o u vragen te
ant oorden. n ieder geval ijn de beslissingen van de
keurders onherroe elijk. a de keuring al de sho
vana 15.00 uur o en ijn voor het ubliek.
De rijsuitreiking is ge land omstreeks 1 .00 uur en
daarna volgt de uitkorving.
entoonstellings aal Klokkenhof Kerkhofstraat 12
2260 Ooster ijk (Westerlo).
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De ormulieren moeten duidelijk orden ingevuld en ten
minste vij dagen voor de sho toekomen. ns hrijven bij
Jan Willems
Gerheiden 107 e-mail ferre.jan sk net.be
eb users.sk net.be/gloster
2250 Olen
9.

ns hrijvingsre ht te betalen bij de inkorving
2.00 euro er vogel.
et vast re ht voor de atalogus en administratie
bedraagt 5 00 euro.
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De vogels orden binnengebra ht o vrijdagavond
van 1 .00 uur tot 21u30 uur o o aterdagmorgen tot
uiterlijk .30 uur.
et keuren van de vogels start om .00 uur door
neutrale ges e ialiseerde glosterkeurders.
lleen de bestuursleden en de hel ers ijn toegelaten
tussen de stellingen voor en tijdens de keuring.
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