Reglement 2012
1) DE C.P.S.N.E. richt zijn veertiende tentoonstelling in te
5190 Spy - Salle de l’école de la Communauté Française, rue Haute 60.
Zaterdag 3 November 2012.

2) Kwekers van alle landen en federaties zijn toegelaten.Het bewijs van eigen kweek kan gevraagd worden bij de inkorving,
ook het attest voor de ringen 000.
3) Deze tentoonstelling is uitsluitend voor postuurkanaries.
4)Het inschrijvingbulletin moet voor 31 oktober 2012 aankomen op het T.T.secretariaat. Voor de op tijd ontvangen
inschrijvingsbulletins wordt er, op aanvraag, etiketten per post opgestuurd. Anders blijven ze ter beschikking in de T.T.zaal.
5)Het inschrijvingrecht bedraagt 1,75 euros per vogel (5 euros per stam).
6) Leden met ringen S.N. krijgen 0,50 euros korting per vogel.
7)Alleen de reglementaire AOB kooien zwart van buiten en wit van binnen en in perfecte, nette staat zijn toegelaten.De
zaadbakjes zullen rechts geplaats worden en de witte drinkflesjes ( grote afmeting 10 cm hoog en 3,5 cm diameter) links met
of zonder ring. De etiketten moeten rechts vooraan gekleefd worden. Geen enkele afwijking zal toegelaten worden tenzij voor
buitenlanders die tentoonstellen in kooien die in hun federatie zijn toegelaten. Alleen schelpenzand is toegelaten als
bodemdekking.
8)De zaadbak is voorzien van zaad voor minimum 24 uur.
9)Alle zieke vogels worden geweigerd op de tentoonstelling. Tijdens de T.T. zal elke zieke vogel verwijderd worden uit de
zaal en verzorgd worden. De eigenaar zal erover zo vroeg mogelijk verwittigd worden.
10) Engels keuring met klassement van 1 tot 7.
11) Deelneming prijs voor alle exposant met minimum 10 vogels.
12) De 3 beste vogels zullen gekozen zijn. Price money : 1 : 100 €, 2 : 50€, 3 : 50€.
13)De prijs AOB zal toegekend worden aan de drie beste vogels E.K. 12 met ringen S.N. A,D en E van alle rassen samen.
14)De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van de ingekorfde vogels.
15)Onvoorziene omstandigheden en eventuele betwistingen worden door het bestuur van de C.P.S.N. beslecht.
16)Door in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement
Aleen voor de postuurkanaries.
De T.T van de C.P.S.N. neemt deel aan het interclubkampioenschap B.P.C.
Stellen. Wat is dat? Twee vogels gelijk voor wat betreft : grondkleur, melanine en het geslacht (voor zover het verschil
zichtbaar is).
Engelse kooi (binnen groen) geaccepteerd (norwich, gloster)
De inschrijving van een man of een pop is de volledige verantwoordelijkheid van de liefhebber. Alleen de keurmeester heeft
het recht een verkeerd ingeschreven vogel buiten wedstrijd te zetten.
VETKLEUR: alle zuivere vetkleurigen of zij met maximum 1 cm2 melanine of met maximum 3 pluimen die op de vleugel of de
touw raken.
BONT: vogels met meer dan 1 cm2 melanine of lipochroom.
GEPIGMENTEERD: alleen volledig melanine of zij met maximum 1 cm2 lipochroom.
WIT: vogel wordt als schimmel beschouwd.
Voor Gloster altijd ¾ groen tot groen reeksen.

