
1ste Internationale Trekpaardenkeuring te Wachtebeke op Zondag 25 aug 2019
 in het Provinciaal Domein Puyenbroeck  start te 9 uur

Een organisatie van de Koninklijke Provinciale Vereniging "De PAARDENKWEKERS VAN O-VLAANDEREN"

 Aangifteformulier

Voor volgende reeksen kan ingeschreven worden
1. merrieveulens geboren in 2019 7. merries van 5 jaar geboren in 2014 13. éénjarige hengsten geboren in 2018

2. hengsteveulens geboren in 2019 8. merries van 6 jaar geboren in 2013 14. tweejarige hengsten geboren in 2017

3. éénjarige merries geboren in 2018 9. merries van 7 jaar geboren in 2012 15. Goedgekeurde hengsten van 3 jaar
geboren in 2016

4. tweejarige merries geboren in 2017 10. merries van 8 jaar geboren in 2011 16. Goedgekeurde hengsten van 4 jaar
geboren in 2015

5. driejarige merries geboren in 2016 11. merries van 9 jaar geboren in 2010 17. Goedgekeurde hengsten van 5 jaar
geboren in 2014

6. vierjarige merries geboren in 2015 12. merries van 10 jaar en ouder geboren 18. Goedgekeurde hengsten van 6 jaar
in 2009 en vroeger en ouder  geboren in 2013 en vroeger

Er wordt gesplitst op aantal inschrijvingen bij de merries vanaf 10 paarden en bij de hengsten vanaf 6 paarden,
dit zal gebeuren door meting en bij de veulens op ouderdom
Kampioenschappen worden gehouden voor   1 JAARLINGHENGSTEN

 2 JAARLINGMERRIES
 3  KAMPIOENSCHAP 2 EN 3 JARIGE MERRIES
 4  KAMPIOENSCHAP 2 EN 3 JARIGE HENGSTEN
 5  INTERNATIONAAL KAMPIOENSCHAP MERRIES VAN 4 JAAR EN MEER
 6  INTERNATIONAAL KAMPIOENSCHAP HENGSTEN VAN 4 JAAR EN MEER

 LOTEN van 3 merries van drie jaar en ouder van dezelfde eigenaar en met dezelfde haarkleur

1. WIE KAN DEELNEMEN
De paarden moeten ingeschreven zijn in het Hoofdsectie van de VFBT- AWCTB-KVTH

2.VOORZIENE PREMIES
Er wordt voor 3000 € premiegeld voorzien
Voor elke reeks zijn drie eremetalen voorzien.

3.REGLEMENT.

De deelnemende paarden dienen voorzien te zijn van een microchip en paspoort.Ze moeten ingeschreven zijn op  
naam van de eigenaar in de gegevensbank van DIP op het moment van de prijskamp
Er wordt gestart met de prijskamp voor veulens om 9 uur!
Het is verplicht dat de begeleiders bij het voorstellen van hun paard in witte kledij zijn.(anders wordt het
inschrijvingsgeld niet terugbetaald)
De beslissing van de Jury is onherroepelijk
Singels zijn toegelaten vanaf 4 jaar
Onbehoorlijk GEDRAG leidt tot uitsluiting van alle paarden van die eigenaar,met verlies van de eventueel in vorige 
reeksen reeds toegekende premies.
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen.
Er kan kontrole zijn op fraude.Paarden aangetast door besmettelijke ziekten worden uitgesloten !!
Elke deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het reglement,op het moment dat de Jury begint te jureren
moeten alle paarden in de ring aanwezig zijn !
Iedere deelnemer dient bij het verlaten van de parking rondom zijn standplaats alles op te kuisen!

4.STAARTEN

Zoals bekend geldt sedert 1 oktober 2001 een verbod op blokstaarten.Het is verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen,
keuringen of wedstrijden met paarden die na 30 september 2001 geblokstaart werden.
Vanaf 1 januari 2019 is het eveneens verboden met geblokstaarte veulens en jaarlingen mee te doen weliswaar  met degenen
die gecoupeerd zijn na 15 april 2018. (ook niet met een geldig attest)
Deze verboden gelden niet voor paarden dewelke om diergeneeskundige reden geblokstaart zijn.
Op de dag van de keuring dient bij kontrole het originele attest te worden getoond.

5. INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen dienen UITERLIJK op maandag 30 juli opgestuurd naar :
Kon Prov vereniging Paardenkwekers Oost-Vlaanderen
p/a de heer De Graeve Chris,Oordegemkouter 55

 9340 Oordegem of via mail  naar   degraeve.sarahenchris@gmail.com
Er wordt  10€ inschrijvingsgeld per paard gevraagd te storten op rekening BE34 7370 0167 3190
Als het inschrijvingsgeld niet betaald is worden de paarden NIET ingeschreven in de cataloog !!!



INSCHRIJVINGSFORMULIER INTERNATIONALE PRIJSKAMP WACHTEBEKE

Eigenaar : Naam :
Straat + nr :
Gemeente :
Telefoonnr :

Bankrekeningnr :

x Naam van het paard :………………………………….  Fokker :…………………..
Geslacht…………….  Geboortedatum…………………. Haarkleur………………….. Nr Studboek…………………. Chipnr………………………….
Vader :……………………………………………………………………
Moeder :……………………………………………………………..

x Naam van het paard :………………………………….  Fokker :…………………..
Geslacht…………….  Geboortedatum…………………. Haarkleur………………….. Nr Studboek…………………. Chipnr………………………….
Vader :……………………………………………………………………
Moeder :……………………………………………………………..

x Naam van het paard :………………………………….  Fokker :…………………..
Geslacht…………….  Geboortedatum…………………. Haarkleur………………….. Nr Studboek…………………. Chipnr………………………….
Vader :……………………………………………………………………
Moeder :……………………………………………………………..

x Naam van het paard :………………………………….  Fokker :…………………..
Geslacht…………….  Geboortedatum…………………. Haarkleur………………….. Nr Studboek…………………. Chipnr………………………….
Vader :……………………………………………………………………
Moeder :……………………………………………………………..

x LOTEN :  1 :Naam Merrie :      ……………………………………………………………..
 2: Naam merrie :     ……………………………………………………………………..
 3: Naam merrie :     …………………………………………………………………….

Het is verplicht dit inschrijvingsformulier te gebruiken ofwel kan ingeschreven worden
via mail        degraeve.sarahenchris@gmail.com




