
Reglement Wedstrijd « OPEN »  Belgisch Trekpaard  Ghlin  2018 
 
1.  De paarden zullen worden voorgesteld op de site van Ghlin en dienen ter plaatse te blijven tot 
het einde van de wedstrijd. 
2. De inschrijvingen moeten voor 16/03/2018 verstuurd worden aan AWCTB ter attentie van       
    Rossomme Jean-Claude,  rue Raymond Noël  16,   5170  Bois de Villers.  
    Mail : rossomme.bodart@scarlet.be 
3.  Het inschrijvingsgeld van 20 euro per paard is te betalen voor 16/3/2018  
     op rekening BE07-7512-0757-2966 op naam van AWCTB 
     Dit bedrag zal terug betaald worden aan de aanwezige paarden.  
4.  Na deze datum, zal geen enkele inschrijving nog aanvaard worden, of ze betaald is of niet 
     (postdatum zal in acht genomen worden) 
5.  De eigenaar van de voorgestelde paarden zal in bezit moeten zijn van het officieel certificaat 
van afstamming.  Het paard zal het nummer dragen hen toegekend door het bestuur. 
6.  De paarden moeten in regel zijn met de sanitaire wetgeving 
De eigenaar, door het feit van inschrijving geeft toestemming het bestuur de noodige controle te 
laten nagaan beslist door de jury of dierenarts van de prijskamp. 
7.  De beoordeling van de klassering en verdeling in reecks is toevertrouwd aan een jury 
verkozen door AWCTB en VFBT.  De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. 
8.  Gedurende de prijskamp mag het publiek de ring niet betreden.  Enkel de eigenaar van het 
voorgestelde paard met twee begeleiders zal worden toegelaten. 
9.  Alle ongepaste openbaring  tegen over de jury of bestuurder zal gevolgen dragen en 
uitgesloten worden.  
10. De prijzen zullen worden uitgedeeld ter plaatse op het einde van de prijskamp.  De 
exposanten of afgevaardigde  dienen aanwezig te zijn.  
11.  De paarden zullen worden voorgesteld in de ring volgens inschrijvingsnummer.  
12.  Ieder deelnemer wordt  geacht kennis te hebben genomen van onderhavig reglement en 
verbindt er zich toe er mede in te stemmen 
13.  Het inrichtend comite beslist over elk geval die niet voorzien is in het huidige reglement  en 
behoudt zich het recht om reeksen aan te passen volgens het aantal aanwezigen 
14.  De orde van voorstelling der reeksen zal doorgaan volgens beschreven in catalogus.  
15.  De deelnemers nemen op zich de volle verandwoodelijkheid van hun paarden, materiaal of 
diverse producten.  Het inrichtend bestuur verwerpt alle verantwoordelijkheid in geval van 
diefstal, of  ongeval die gedurende de prijskamp aan de dieren en aan personen zouden kunnen 
voorvallen. 
16  De deelnemers worden verzocht, op het einde van de prijskamp de plaats van hun paarden te 
reinigen.  In geval van nalatigheid zullen er sancties genomen worden. 
17  De oudere nationale kampioenen mogen niet deelnemen aan de prijskamp.  
18  Het huren van boxen is voorzien aan de prijs van 12 euro voor de dag van de 
 prijskamp. 


