ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN
REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS.
Per 1-1-2018
Subreglement 2 van artikel 25 van het Huishoudelijk reglement NGC-DBS.
SUBARTIKEL 1.
Tentoonstellingen:
Alle door de vereniging uitgeschreven tentoonstellingen dienen met inachtneming van het door de
vereniging uitgegeven reglement te worden georganiseerd.
SUBARTIKEL 2.
Kooien:
a. Alle vogels dienen te worden tentoongesteld in erkende verenigingskooien, bij
voorkeur van de NGC-DBS zal dit de Europese standaardkooi zijn.
b. Er mogen in geen enkele vorm merktekens zijn aangebracht.
c. Op de bodem van de kooi mag alleen een voor grasparkieten geschikt zaadmengsel
aanwezig zijn.
d. Trosgierst, hetzij in zijn geheel hetzij in stukjes, is niet geoorloofd tot na de keuring.
e. Sterk verontreinigde alsmede kapotte kooien worden geweigerd.
SUBARTIKEL 3.
Vogels:
a.
Zieke en/of gebrekkige vogels mogen niet worden ingebracht. Worden zij tijdens de
tentoonstelling ontdekt, dan volgt onmiddellijke verwijdering en worden ze zo goed mogelijk
verzorgd.
b.
Voor ziekte en/of sterfte van vogels tijdens de tentoonstelling kan de organisatie niet
aansprakelijk worden gesteld.
SUBARTIKEL 4.
Keuringen:
a.
Geen enkel persoon mag een handeling, daad of woord plegen in het voordeel van zichzelf
of welke persoon/personen.
b.
Zowel keurmeesters als reserve-keurmeesters, aanwezig om te keuren op tentoonstellingen
gehouden onder het NGC-DBS reglement, mogen geen vogels inschrijven ter keuring.
c.
Het toewijzen van keurmeesters voor de clubtentoonstellingen van de NGC-DBS gebeurt in
onderling overleg tussen Hoofdbestuur en Technische Commissie, bij geen overeenstemming
beslist het Hoofdbestuur.
SUBARTIKEL 5.
Niet toegestaan:
a.
Het verstrekken van kleurstof of welke substantie dan ook, met als gevolg een onnatuurlijke
kleur.
b.
Het kleuren of bijkleuren van vogels op welke wijze dan ook.
c.
Het verstrekken van welke substantie ook, teneinde een onnatuurlijke groei te bevorderen.
d.
Het bijknippen van vleugel- en/of staartpennen of andere gedeelten van de bevedering
m.u.v. de spots.
e.
Het kunstmatig aanbrengen van vleugel- en/of staartpennen en spots.
f.
Het inschrijven van vogels welke geringd zijn met een open ring.
g.
Het inschrijven van vogels welke geringd zijn met twee gesloten ringen.
h.
Het inschrijven van vogels welke geringd zijn met een niet bij de kweker behorend
kweeknummer.
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SUBARTIKEL 6.
Beslagname:
De vogels van welke inzender dan ook, verdacht van een van bovenstaande overtredingen, mogen
door de dienstdoende keurmeester, of door de vertegenwoordiger van de vereniging, of door de
showmanager in beslag worden genomen. Dit voor de duur welke nodig wordt geacht om de
overtreding vast te kunnen stellen door tests of op enigerlei andere wijze.
SUBARTIKEL 7.
Bewijsvoering:
Speciaal van elke in beslag genomen vogel moet onmiddellijk het ringnummer en alle bewijsvoering,
in het bijzijn van twee getuigen worden vastgelegd en op schrift worden gezet. Het verslag moet
worden getekend door drie personen die de beslagname hebben uitgevoerd.
SUBARTIKEL 8.
Verslag:
Een kopie van bovenstaand verslag moet onmiddellijk aan de desbetreffende inzender overhandigd of
verzonden worden.
SUBARTIKEL 9.
Fraude:
a.
Is er bij een in beslag genomen vogel duidelijk fraude geconstateerd, dan wordt de inzender
met alle vogels voor de verdere tentoonstelling gediskwalificeerd.
b.
Indien een vogel in de verkeerde klasse wordt ingeschreven, dan wordt deze vogel
uitgesloten van deelname. Vogel wordt als VK gekenmerkt.
c.
Wanneer een EKO-vogel wordt ingezonden in de EK-klasse en omgekeerd, dan wordt deze
vogel uitgesloten van deelname. Vogel wordt als VK gekenmerkt.
SUBARTIKEL 10. ,
Overtredingen:
- Wanneer tijdens de tentoonstelling door het bestuur wordt geconstateerd dat een lid of
partnership van de NGC-DBS zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van een van
de eerder genoemde artikelen, worden de volgende sancties toegepast:
- Tijdens de show waarop de fraude plaatsvindt wordt de gehele inzending gediskwalificeerd.
- Men wordt op -30 promotiepunten gezet, dit ongeacht de hoogte van het actuele puntensaldo.
Men krijgt dus een negatief promotiepuntensaldo.
- Men blijft in de zelfde kwekersklasse als waarin men zich bij aanvang van de show bevond en men
moet in deze klasse de punten behalen die nodig zijn om degradatie te voorkomen.
- Men wordt uitgesloten van deelname aan alle NGC-DBS shows in het lopende en komende jaar, dus
zowel van regionale als van nationale shows onder de vlag van de NGC-DBS.
- Indien er een tweede keer fraude geconstateerd wordt, volgt onherroepelijk royement.
- Indien het een partnership betreft, geldt de maatregel voor alle leden van het partnership en blijft
gelden voor elk lid, ook wanneer het partnership ontbonden wordt binnen de termijn waarin de
maatregel van kracht is.
- Vanaf het derde jaar start de driejaarscyclus weer waarin minimaal de reguliere punten èn het
strafsaldo van -30 punten behaald moeten worden om degradatie te voorkomen.
Dit houd in voor champions 70 punten (40 punten en 30 strafpunten) en voor gevorderden 65 punten
(35 punten en 30 strafpunten). Kwekers kunnen niet degraderen.
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SUBARTIKEL 11 lid A:
Personen die geroyeerd zijn door de NGC-DBS zijn uitgesloten van deelname aan welke
tentoonstelling dan ook, georganiseerd door de NGC-DBS.
SUBARTIKEL 11 lid B:
Een persoon die geen lid is van de NGC-DBS en waarvan bekend is dat hij/zij geschorst of geroyeerd
is naar aanleiding van een overtreding van een tentoonstellingsreglement is
uitgesloten van deelname aan elke open tentoonstelling die gehouden wordt binnen de NGC-DBS.
Mocht dit feit pas blijken na een gehouden tentoonstelling, van de NGC-DBS, dan worden eventueel
gewonnen prijzen teruggevorderd. De verantwoording ligt bij de persoon die deelneemt aan de
tentoonstelling.
SUBARTIKEL 12.
Indeling kwekersklassen:
De NGC-DBS kent verschillende kwekersklassen en wel:
1. Beginner
2. Kweker
3. Gevorderde Kweker
4. Champion Kweker
SUBARTIKEL 13.
Als er op een adres meerdere kwekers wonen, moeten zij allen onder de hoogst geklasseerde status
inschrijven. Dit is niet van toepassing voor niet-verwante onderhuurders.
SUBARTIKEL 14.
Waar twee of meer kwekers in een ruimte, hok of volière hun grasparkieten houden of kweken, dienen
zij de hoogst geklasseerde status te handhaven. Deze regel geldt ook voor junioren.
SUBARTIKEL 15.
Op verenigings- c.q. rayontentoonstellingen moet een kweker van buiten onze vereniging zich
inschrijven in die klasse waarin hij/zij zich geplaatst heeft in zijn/haar eigen vereniging.
SUBARTIKEL 16.
Een kweker, die zijn lidmaatschap heeft opgezegd en na drie jaar weer lid wil worden mag schriftelijk
toestemming vragen om één status lager in te stappen dan de status die hij/zij had toen hij/zij de
vereniging verliet. Elke 3 jaar dat iemand geen lid was, betekent 1 stap verder terug in kwekerstatus.
SUBARTIKEL 17.
Prijzenschema van de open internationale tentoonstelling wordt bepaald volgens het gestelde
inschrijfformulier. Hierop staat de indeling van de groepen en hoofdgroepen vermeld.
Verder:
- beste vogel van de show
- beste tegengesteld van de show
- beste jonge en overjarig van de show
- beste jonge en overjarige tegengesteld van de show
SUBARTIKEL 18.
In bijzondere gevallen kan het bestuur voor bepaalde artikelen dispensatie verlenen.
SUBARTIKEL 19.
Het bestuur behoudt zich het recht voor tijdens open tentoonstellingen die kwekers te weigeren, die
schade hebben toegebracht aan de vereniging.
SUBARTIKEL 20.
In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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N.B. indien gewenst wordt dit reglement jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering
gewijzigd of aangepast.

REGLEMENTEN VOOR DE COMPETITIE OM DE GOUDEN, ZILVEREN EN BRONZEN
GRASPARKIET VOOR DE BESTE 5 EK VOGELS PER INZENDER.
De gouden, zilveren en bronzen grasparkieten kunnen tijdens de jaarlijkse open NGC-DBS Clubshow
alleen gewonnen worden door NGC-DBS leden.
De gouden/zilveren/bronzen grasparkiet kan alleen gewonnen worden met eigen kweek van het
desbetreffende showjaar!
Als basis voor de bepaling van de winnaars geldt het totaal aantal plaatsingspunten over de 5 beste
eigen kweek vogels van het desbetreffende showjaar per inzender.
De gouden/zilveren/bronzen grasparkiet gaat over alle kwekersklassen heen!
Er wordt dus één gouden/zilveren/bronzen grasparkiet over de gehele show uitgereikt en niet per
kwekersklasse één!

Puntentelling:
Van ieder NGC-DBS lid worden de plaatsingspunten van de 5 hoogst scorende eigen kweek vogels
van het desbetreffende showjaar getotaliseerd. Het kan ook zijn dat een inzender maar 4 vogels heeft,
dan telt het totaal van de 4 vogels! De inzender met het meeste aantal punten wint de gouden
grasparkiet, met 2e hoogste aantal de zilveren grasparkiet en met 3e hoogste aantal de bronzen
grasparkiet.
Bij gelijk eindigen van meerdere inzenders telt in volgorde:
1) Inzender met de meeste groepswinnaars wint.
2) Inzender met de meeste eerste geplaatste vogels wint.
3) Inzender met meeste eerste en tweede geplaatste vogels wint.
4) Etc.… t/m zevende geplaatste vogels.
Wanneer bovenstaande procedure nog geen winnaar oplevert, vindt loting plaats.
In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
N.B. indien gewenst wordt dit reglement jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering
gewijzigd of aangepast.
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REGLEMENTEN VOOR DE RAYONKAMPIOENSCHAPPEN TIJDENS DE NGC-DBS
CLUBSHOW.
Het Rayonkampioenschap wordt bepaald door alle punten van de 15 best scorende vogels per
rayon te totaliseren.
- Per inzender tellen maximaal 3 vogels mee.
- De wedstrijd betreft zowel jonge als overjarige vogels en gaat over alle
kwekersklassen heen. Indien er sprake is op show van een open klasse kunnen deze
vogels niet meedingen!
- Door de inzender dient op zijn/haar inschrijfformulier aangegeven te worden voor
welk rayon hij/zij meespeelt voor rayonkampioenschap!
Vult de inzender het rayon niet in dan doen zijn/haar vogels niet mee voor het
rayonkampioenschap.
- De inzender die meedoet aan het rayonkampioenschap mag maar voor 1 rayon in deze
competitie uitkomen!
- De inzender die meedoet aan het rayonkampioenschap moet lid van het rayon en van
de NGC-DBS zijn!
De puntentelling is als volgt:
- Het aantal punten verdient door de 15 best scorende vogels per rayon wordt
getotaliseerd.
- Per inzender tellen maximaal de hoogst scorende 3 vogels mee.
- Het rayon met het meeste aantal punten is rayonkampioen.
Bij gelijk eindigen van verschillende rayons telt in volgorde:
1) Rayon met meeste groepswinnaars wint.
2) Rayon met meeste eerste geplaatste vogels wint.
3) Rayon met meeste eerste en tweede geplaatste vogels wint.
4) Etc… t/m zevende geplaatste vogels.
In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
N.B. indien gewenst wordt dit reglement jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering
gewijzigd of aangepast.
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