wedstrijdreglement NY & LC
1. Dit reglement heeft ten doel het regelen van de wedstrijden, georganiseerd door of namens de
Nederlandse Yorkshire& Lancashire Club.
2. De organisatie van deze wedstrijden is in handen van het bestuur van de NY & LC
of een speciaal benoemde wedstrijdcommissie, waarvan tenminste 2 bestuursleden
deel moeten uitmaken.
3. Deelname aan deze wedstrijden staat open voor alle Yorkshire en Lancashire kwekers
uit binnen en buitenland.
4. Bij de Yorkshires kan ingeschreven worden in de Champion klasse en Novice klasse.
Elk nieuwe lid wordt automatisch Novice, tenzij hij of zij reeds Champion kweker is bij een
zustervereniging in een ander land waar dit systeem ook gehanteerd wordt.
Om Champion kweker te worden is een puntensysteem ontwikkeld:
1 punt is te behalen als je eerste wordt in een klasse met 10 vogels of meer.
3 punten als je Beste Novice wordt.
2 punten als Beste opposite sex ( tegengestelde sekse )
Je wordt Champion kweker als je in totaal 10 punten hebt behaald over meerdere jaren.
Per jaar kan men maximaal 3 punten winnen. Na 5 jaar kun je automatisch Champion kweker worden.
Dit in overleg met het bestuur.
De punten die je behaalt bij een zuster vereniging in het buitenland tellen ook mee.
De Novice klasse heeft dezelfde indeling als de Champion klasse. Het bestuur is echter gerechtigd bij
een geringe inschrijving bepaalde klassen samen te voegen.
Niet-leden dienen in te schrijven in de Noviceklasse, tenzij zij al Champion kweker zijn bij een zuster
vereniging in een ander land waar dit systeem gehanteerd wordt.
5. Inschrijvingen dienen te geschieden op de door de vereniging verstrekte inschrijfformulieren.
6. Het verschuldigde inschrijfgeld dient uiterlijk met het inbrengen van de vogels worden
afgedragen.
7. De inschrijfformulieren moeten duidelijk en volledig worden ingevuld.
8. Door het wedstrijdsecretariaat zullen tijdig kooinummers worden verstrekt.
9. Inzending moet geschieden in de door de vereniging toegestane koepelkooien met
zwarte tralies en doorsnee zitstok 14 mm rond of ovaal. De kooien moeten schoon zijn en voorzien van
links buiten een wit plastic waterfonteintje en rechts binnen in een zaadbakje.
10. Ingezonden vogels moeten gezond zijn en voorzien zijn van erkende gesloten voetringen.
Alleen vogels van eigen kweek worden toegelaten.
11. Onder overjarige vogels wordt verstaan vogels eigen kweek, een,twee,drie en of meerdere
jaren oud.
12. De klasse indeling van de in te zenden vogels wordt vermeld in het vraagprogramma.
13. De vogels die in de verkeerde klasse worden ingezonden, worden wel beoordeeld, maar
komen niet voor een prijs in aanmerking aangezien de klassen duidelijk omschreven zijn.
14. De te verdienen prijzen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
15. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, sterven van vogels of door
brand. Alles wordt in werk gesteld om dit te vermijden.
16. Door inzending van het inschrijfformulier onderwerpt een inzender zich aan dit reglement alsmede
aan de in het vraagprogramma vermelde voorschriften.
17. In onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur eventueel in overleg met de
tentoonstellingscommissie.
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