Reglement van Forpus International IX
op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019.
1. De tentoonstelling gaat door in ZAAL SINT ANNA, ROKLIJF 2, 9300 AALST.
2. ALLE volledig ingevulde formulieren, voor de showklasse formulier één (1) “Registration FIT SHOW” moeten

opgestuurd worden t.a.v. Edwin Vloeberghen, Belgiëlei 100/702, 2018 Antwerpen, België of gemaild naar
info@forpus.international. ALLE formulieren moeten uiterlijk maandag 9 september aankomen. De kooilabels
worden bij tijdige inschrijving per post opgestuurd, zoniet ter plaatse bij het inkooien afgeleverd.
3. Het aantal inzendingen is onbeperkt en de inschrijving kost 1,50 euro per vogel. Voor buitenlandse deelnemers
(dus niet Belgen) is er een beperkt aantal tentoonstellingskooien te huur aan 2,00 € per stuk. Deze dienen tijdig
en ten laatste bij inschrijving te worden gereserveerd.
4. De vogels moeten afgeleverd worden in een nette standaardkooi voor Forpus aan de binnenzijde wit en aan
de buitenzijde zwart van kleur, zoals algemeen gekend en aanvaard.
5. De vogels moeten bij het binnenbrengen voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur.
De organisatoren zullen de vogels voorzien van water en voedsel gedurende de duur van de tentoonstelling,
maar dragen geen verdere verantwoordelijkheid inzake sterfte, ontsnapping, diefstal of welk ander geval ook.
6. Alle gesloten verenigingsringen worden aanvaard onder de volgende voorwaarden:
1: een vogel moet dusdanig zijn geringd dat deze ring bij de volwassen vogel niet zonder beschadiging
van de poot verwijderd kan worden.
2: vogels met meer dan één ring of niet leesbare ring worden niet aanvaard.
3: deelnemers dienen steeds hun kweek- of stamnummer(s) te bewijzen bij de inkooiing. De ringen van
alle prijswinnende vogels worden gecontroleerd.
7. Voor de indeling van de secties en reeksen: zie de nomenclatuur.
Bij twijfel bij het inschrijven kan contact opgenomen worden met de organisatoren, doch de inzender blijft
verantwoordelijk voor de juiste inschrijving van zijn vogels: Vogels ingeschreven in een verkeerde reeks krijgen
de vermelding “FR” : foutieve reeks.
8. Te jonge, zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd of verwijderd. Er is een dierenarts aangesteld die
hierop zal komen toezien.
9. Per reeks kan de gradatie goud (1ste plaats), zilver (2de plaats), brons (3de plaats), vierde en vijfde plaats worden
toegekend. Iedere vogel wordt op de diverse kenmerken beoordeeld en vergeleken en zal een score(punten)
worden toegekend. De winnende vogel per sectie krijgt een extra punt. De beslissingen van de jury en
organisatie zijn onbetwistbaar. Bij stammen en stellen worden de predikaatpunten (goud t.e.m. vijfde plaats)
verdubbeld.
10. Elke poging tot fraude wordt onderzocht door het bestuur. Eventuele sancties kunnen gaan van het buiten
wedstrijd zetten van één of meerdere of zelfs alle vogels. Als fraude wordt onder meer beschouwd het uitwendig
bijkleuren van vogels, een kenteken aan de kooi dat naar de eigenaar verwijst, zonder toestemming een vogel
uit de kooi nemen na de inschrijving, een verkeerd geringde vogel, enz.
11. Bij het uitkooien krijgen de deelnemers voorrang volgens verste afstand.
12. Vogels ingeschreven in de tentoonstellingsklasse mogen pas bij het sluiten van de tentoonstelling uit de rekken
worden gehaald, behoudens uitzonderlijke toestemming van de organisatie.
13. In alle niet in dit reglement voorziene omstandigheden beslissen de organisatoren.
14. Het is mogelijk dat van de vogels in de show foto’s gemaakt worden. Deelnemers die dat niet willen dienen
dit vooraf schriftelijk te melden.
15. Door in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement.

Aanvullend reglement voor de verkoopsklasse.
1. Met uitsluiting van de waarderingen, is het reglement van de tentoonstellingsklasse ook van toepassing
op de verkoopsklasse. Voor de inschrijving in de verkoopsklasse dient het formulier twee (2) “Registration
FIT SALES/VERKOOP” gebruikt te worden.
2. De vogels moeten geringd zijn. Er worden maximum twee vogels per kooi toegelaten. Per vogel dient
een kooilabel aangebracht te worden. Als er maar één label is aangebracht voor twee vogels, betekent
dit dat de vogels enkel tesamen verkocht kunnen worden. Als er twee vogels in de kooi zitten, blijft de
inzender verantwoordelijk in geval van vechtpartijen, overlijden van een vogel edm.

3. Kleurgegevens, geslacht (indien gekend), verkoopprijs en geboortejaar moeten worden vermeld op het
inschrijvingsformulier.
4. De organisatie houdt bij verkoop 10% afhandelingskosten in op de verkoopprijs. Het resterende bedrag
wordt bij het uitkooiien van de vogels uitbetaald.
5. Over alle, niet in dit reglement voorziene gevallen beslissen de organisatoren.

Aanvullend reglement voor de reservatieklasse.
1. Met uitsluiting van de waarderingen, is het reglement van de tentoonstellingsklasse en verkoopsklasse
ook van toepassing op de reservatieklasse. Voor de inschrijving in de reservatiesklasse dient het formulier
vier (4) “Registration FIT RESERVATIONS” gebruikt te worden.
2. Net zoals bij de tentoonstellingsklasse is er een inschrijvingsbedrag van 1.5 € per vogel verschuldigd, doch
niet de commissie van 10% zoals voorzien in de verkoopsklasse.
3. Op de formulieren moet de exacte naam van de koper vermeld zijn. Inschrijvingen voor reservatie waar
geen koper is aangeduid op het formulier, worden automatisch in de verkoopsklasse ingeschreven en is
er dus een commissie van 10% van toepassing. Hierop wordt geen enkele uitzondering toegestaan.
4. Bij twijfel over de identiteit van de koper, kan er bij afhandeling gevraagd worden naar de identiteitskaart
van de koper. Bij gebrek of weigering van voorlegging van dit identificatiestuk, of in geval een andere
koper koopt dan deze vermeld op het formulier wordt alsnog het tarief verkoopsklasse (10% op de
verkoopprijs) toegepast.

NIEUW: Aanvullend reglement voor inschrijving vogels in
showklasse en na keuring in de verkoopsklasse
1. Het is nu ook mogelijk om showvogels, na de keuring automatisch naar de verkoopsklasse te plaatsen
(blijven in de showklasse, maar krijgen bijkomend een verkoopslabel).
Voor deze inschrijving dient bijkomend bij formulier één (1) het formulier drie (3) “Registration FIT SHOW
->SALES/VERKOOP” gebruikt te worden. De reglementen (en kosten) van de showsklasse en
verkoopsklasse zijn onverminderd van toepassing. Deze vogels mogen de show pas verlaten vanaf
zondag om 12u, behoudens uitzondering toegestaan door de organisatoren.
2. Vogels ingeschreven in deze afdeling, worden ONGEACHT het resultaat, na de keuring automatisch
in de verkoopsklasse geplaatst.

OPGELET:
LOPERS, PLATTE KOOIEN OF ANDERE KOOIEN DIE GEEN GENORMALISEERDE
TENTOONSTELLINGSKOOIEN ZIJN, ZIJN SINDS DE NIEUWE SANITAIRE REGLEMENTERING VAN DE OVERHEID
NIET MEER TOEGELATEN IN DE ZAAL OF OP DE PARKING! UITZONDERINGEN WORDEN NIET TOEGESTAAN
EN ONMIDDELLIJK VERWIJDERD.
Agenda
Inschrijven tot en met maandag 9 september.
Binnenbrengen vogels op vrijdag 13 september van 18 tot 21 uur
Keuring van de vogels op zaterdag 14 september van 9 tot 12 uur – geen publieke toegang
Openingsuren tentoonstelling voor het publiek:
- zaterdag
14 september 14 – 19.30 uur
- zondag
15 september van 9 – 16 uur
Openingsuren verkoopklasse voor het publiek:
- zondag
15 september van 9 – 16 uur (tijdens huldiging geen bezoek tussen de vogels)
Receptie en huldiging deelnemers en genodigden op zondag 15 september om 15 uur
Afhalen van de vogels op zondag 15 september na de huldiging

Meer info en formulieren: forpusinternational.be of info@forpus.international

