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REGLEMENT 36° NATIONALE SCHAPENPRIJSKAMP
12 december 2015
Art. 1. De 36° nationale prijskamp voor vleesschapen zal georganiseerd worden in samenwerking met awé - oc. en KHV, in het
tentoonstellingspark op de Heysel te Brussel op zaterdag 12 december 2015 vanaf 10h.
Art. 2. De prijskamp is voorbehouden aan schapen die vrij zijn van Zwoegerziekte (met certificaat) en leden behorende tot een van de
twee door de AVP erkende organiserende regionale verenigingen.
Art.3. de prijskamp is open voor alle schapen welk scrapie statuut de eigenaar ook moge hebben. Meerdere zones zullen ter plaatse
vastgelegd worden ten einde de dieren met statuut verwaarloosbaar risico ( degenen die reeds 7jaar koppenonderzoek lieten uitvoeren)
statuut gecontroleerd risico (degene die reeds 3 jaar koppenonderzoek lieten uitvoeren) en zij zonder statuut van elkaar te scheiden
Art. 4. Zijn tot de wedstrijd toegelaten de schapen waarvan de naam met de letter H begint. Daarenboven moeten ze ook nog aan
volgende critéria voldoen:
a) De schapen in België geboren moeten in een Belgisch stamboek ingeschreven zijn en eigendom zijn van de deelnemer.
b) Voor Texel (wit) geld dat alle ingevoerde dieren, zowel mannelijke of vrouwelijke, minstens één nakomeling in België
geboren en ingeschreven hebben in de database van KHV of van awé.
c) De schapen van vreemde herkomst (uitgezonderd Texel hierboven) moeten aan de zelfde voorwaarden voldoen (zie a) en
daarenboven moeten de rammen en ooien voor 20 oktober in het stamboek ingeschreven zijn. Importcertificaat geldt als
bewijs. Ooilammeren daarentegen dienen wel in België geboren en geregistreerd te zijn.
d) Max. 3 ooilammeren per fokker.
e) De Suffolk en Hampshire ram- en ooilammeren moeten geboren zijn tussen 1 december 2014 en 1 maart 2015. De Bleu du
Maine en Rouge de l’Ouest ooilammeren moeten geschoren zijn na 15 augustus 2015.
f) De dieren moeten geïdentificeerd zijn met een officieel Sanitelnummer.
g) Het uiterlijk van de dieren mag niet vervalst zijn. Een weinig toiletteren is toegelaten: wat bijknippen van de wol boven de
knieën, het spronggewricht, de kaak en de staart. De romp mag in geen geval getoiletteerd worden op straffe van
uitsluiting. Elke andere toilettage is verboden en brengt uitsluiting met zich mee.
Een gemengde commissie samengesteld uit één vertegenwoordiger van awé-oc en één van KHV zullen de dieren voor de
aanvang van de wedstrijd inspecteren, indien er onenigheid bestaat zal er een scheidsrechter worden aangesteld in naam van
de heer Jean Devillers voorzitter van AVP
h) Dieren met zoötechnische gebreken kunnen niet deelnemen aan de prijskamp.
Art. 5. De dieren die op vorige nationale kampioenschappen kampioen
Daartegenover staat dat ze wel kunnen deelnemen voor een andere titel.

werden kunnen voor de zelfde titel niet meer deelnemen.

Art. 6. Dieren van het ras Belgisch Melkschaap kunnen eveneens deelnemen.
Art. 7. Dieren van het Texel ras met franse origine (Franse Texelaar) zullen in aparte reeksen opgenomen worden.
Art. 8. De inschrijvingen gebeuren, naargelang het lidmaatschap van de fokker op de respectievelijke regionale adressen. Deze zijn enkel
geldig met het bijgevoegd inschrijvingsformulier. De dieren die niet in de respectieve databanken zijn ingeschreven kunnen aan de
prijskamp niet deelnemen.
Art. 9. Het inschrijvingsrecht bedraagt 3 Euro per ingeschreven dier. Het vast inschrijvingsrecht, catalogus inbegrepen bedraagt 10
Euro per deelnemende fokker. Het totaal bedrag moet gestort worden op rekeningnummer BE46 9796 4353 9936 van Vanackere Frans
AWEOC – KHV te Avelgem, ter gelijker tijd met de inschrijving.
Art. 10. De inschrijvingen dienen voor Wallonië bezorgd aan: service ovin – caprin de l’awé asbl , Rue des champs Elysées, 4 A 5590Ciney en voor Vlaanderen bij KHV, p a Raaptorfstraat, 17 à AVELGEM ten laatste voor 20 november 2015.

Art. 11. De prijskampen zullen gesplitst worden naargelang het aantal inschrijvingen per prijskamp. Een rubriek kan slechts doorgaan
voor zover er minstens 2 fokkers aanwezig zijn met minstens 3 dieren in totaal. De organisatie kan hierop echter uitzonderingen
toestaan.
Art. 12. Sanitaire voorwaarden:
De deelnemende fokker moet in het bezit zijn van een geldig officieel certificaat waaruit blijkt dat zijn schapenstapel vrij is van
zwoegerziekte. EEN FOTOKOPIE VAN HET CERTIFICAAT DIENT BIJ DE INSCHRIJVING GEVOEGD TE WORDEN. De deelnemende
fokker moet alle voorwaarden voor het behoud van het certificaat blijven vervullen tot 12/12/15, dag van de prijskamp. De dieren
moeten aan alle sanitaire eisen voldoen die de veeartsenijkundige diensten zullen stellen. De toegang zal geweigerd worden aan schapen
aangetast door zere bekjes, rotkreupel of schurft. Een eigenaar die een schaap voorstelt aangetast door één van deze ziekten zal met al
zijn dieren uitgesloten worden. Daarenboven zal zijn deelname aan het volgend nationaal kampioenschap geweigerd worden.
Art. 13. De voorgestelde dieren worden beoordeeld door juryleden, aangeduid door de rassencommissies van de organiserende
verenigingen a rato van 50%. Elke jury maakt een proces-verbaal op van haar beslissingen. De beslissingen van de jury zijn
onherroepelijk. Een jurylid mag met geen enkel dier aan de prijskamp deelnemen.
Art. 14. De toegang tot de prijskamp is beperkt tot de werkende juryleden en één begeleider per dier. Na de klassering in de ring gaan
de dieren terug naar de wachtringen. De prijskampen gaan door in een doorlopende volgorde. De fokkers worden verzocht de nodige
schikkingen te nemen om het uurrooster STIPT te volgen. De wedstrijd zal stipt om 10h beginnen .De deelnemers zullen de nodige
informatie toegestuurd krijgen een paar dagen voor de wedstrijd.
Art. 15. De vzw Algemene Veeprijskampen sluit een verzekering af voor haar burgerlijke aansprakelijkheid als inrichter van de
prijskamp. Het transport van de dieren van en naar het prijskampterrein gebeurt op risico van de deelnemer. De inrichters verwerpen
alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of diefstal die gedurende de prijskampen zouden overkomen.
Art. 16. Alle fokkers die dieren presenteren in de ring dienen een blauwe broek, een wit hemd en een blauwe das te dragen. Ieder die
deze uitrusting niet draagt zal de toegang tot de ring geweigerd worden.
Art. 17. Tegen een onbetamelijke houding van zowel de deelnemende fokker als van de jury kan sancties getroffen worden door de
organiserende verenigingen. De organiserende verenigingen zullen bij middel van hun vertegenwoordigers ter plaatse toezien dat de
reglementering opgevolgd word. Klachten dienen gefundeerd en binnen de 72 uur bezorgd te worden aan de organiserende verenigingen.
Art. 18. De organiserende verenigingen beslissen zonder beroep in alle gevallen die niet voorzien zijn in onderhavig reglement.
Art. 19. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en verbindt zich ertoe ermee in te stemmen. Deze
instemming houdt ook in dat de deelnemer zich schikt naar eventuele sancties die kunnen voortvloeien uit de toepassing van dit
reglement.
Art. 20.
1)
2)
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Rubrieken:
Individuele ramlammeren geboren tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015.
Jaarlingrammen geboren tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2014.
Volwassen rammen geboren voor 1 september 2013.
Individuele ooilammeren geboren tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015. (Bleu du Maine en Rouge de l’Ouest dienen
geschoren te zijn)
Kampioenschap ramlammeren: 3 ramlammeren te kiezen uit de 3 beste van elke reeks. Voor de Texelrammen: de 5 beste
gekozen uit de 3 beste van elke reeks. Voor de andere rassen zullen de organisatoren het aantal kampioenen vast leggen in
functie van aantal inschrijvingen.
Kampioenschap ooilammeren: 3 ooilammeren te kiezen uit de eerste drie van elke reeks. Voor de Texelrooien: de 5 beste
gekozen uit de 3 beste van elke reeks. Voor de andere rassen zullen de organisatoren het aantal kampioenen vast leggen in
functie van aantal inschrijvingen.
Kampioenschap jaarlingrammen: de eerste drie van elke reeks nemen deel aan het kampioenschap. Indien er maar een reeks is
wordt de kampioen en reserve kampioen direct aangeduid.
Kampioenschap volwassen rammen: de eerste drie van elke reeks nemen deel aan het kampioenschap. Indien er maar een reeks
is wordt de kampioen en reserve kampioen direct aangeduid.
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