Reglement voor de 20° interprovinciale schapenprijskamp voor het
ras “Suffolk” en “Bleu Du Maine” op zondag 15/05/2022 in het
PIBO te TONGEREN.
Art. 1 De schapenprijskamp wordt gehouden op het terrein van de provinciale landbouwschool PIBO St-Truidersteenweg 323 te Tongeren.
Art. 2 De schapen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
a) Zij moeten dubbel geoormerkt zijn, zowel voor Sanitel als voor het stamboek.
b) Ooien van 2020 en ouder moeten voor 20 minstens 1 lam op hun naam
geoormerkt hebben.
c) Alle volwassen dieren moeten geschoren zijn, Lammeren mogen NIET
geschoren zijn.
Art. 3 De oren van de schapen en hun oornummers moeten goed gereinigd zijn.
Art. 4 De schapen moeten vrij zijn van besmettelijke ziekten.
Zichtbare mistoestanden zullen van het terrein verwijderd worden.
Art. 5 De inschrijving voor de prijskamp moet schriftelijk gebeuren. Het inschrijvingsformulier moet, ingevuld, onder gesloten omslag, uiterlijk op 01/05/2022 op het
volgend adres toekomen bij LIESENS Ennio, Zoldersekiezel 153, 3511 Kuringen
TEL: 0478/70.37.96. of per mail naar liesensennio@hotmail.com . Latere
inschrijvingen worden absoluut geweigerd.
Art. 6 Het inschrijvingsgeld bedraagt 3.00 Euro per dier of per lot. Het totaal bedrag moet
gestort worden op rekening nr. BE89 1030 1399 8885 van Veeprijskampen PIBO
te Tongeren uiterlijk op 10/05/2022. Deelnemers die hiermee in gebreke blijven
worden ontzegd van de rechtgevende premie van de prijskamp.
Art. 7 De ingeschreven dieren moeten om 10.00 u. op hun aangewezen plaats aanwezig zijn.
Het terrein mag niet verlaten worden door de genoemde dieren voor het afsluiten van
de prijskamp omstreeks 17.00u.
Art. 8 De deelnemende dieren mogen “te koop” gesteld worden. Schapen niet ingeschreven
voor de prijskamp mogen niet op het terrein gebracht worden.
Art. 9 Alle prijskampen worden voorzien van eremetalen en andere prijzen.
Art. 10 Voor de prijskamp zijn er de volgende reeksen voorzien:
Bleu du Maine numerieke reeksnummers
Suffolk numerieke bis reeksnummers
REEKS 1 en 1 Bis Ooi lammeren geboren na 31/08/2021
REEKS 2 en 2 Bis Ram lammeren na 31/08/2021
REEKS 3 en 3 Bis Jaarling rammen geboren tussen (01/09/2020 & 31/08/2021)
REEKS 4 en 4 Bis Jaarling ooien geboren tussen (01/09/2020 & 31/08/2021)
Voor Bleu du Maine jaarlingooien aanduiden als ze hebben gelammerd
REEKS 5 en 5 Bis Oude ooien geboren voor 31/08/2020
REEKS 6 en 6 Bis Oude rammen geboren voor 31/08/2020
REEKS 7 en 7 Bis 2-tal eigengefokte ooilammeren
REEKS 8 en 8 Bis 2-tal eigengefokte ramlammeren
REEKS 9 en 9 Bis Bedrijfsgroep bestaande uit:
1 Oude ram of Jaarling Ram
1 Oude ooi of Jaarling Ooi
1 Ramlam
1 Ooilam
LET OP: 2 van de 4 dieren dienen uit eigen fokkerij te komen

Art. 11 Het Kampioenschap wordt als volgt ingericht:
de kampioenen worden aangeduid uit de eerste en tweede van elke reeks.
Art. 12 Reeksen waarvoor geen 3 schapen worden ingeschreven worden geannuleerd.
De aanwezige dieren voor die reeksen kunnen echter wel in competitie komen voor
het Kampioenschap.
Art. 13 De prijskamp wordt georganiseerd voor het ras Bleu du Maine en Suffolk, ALLEEN
ZWOEGERVRIJ, een geldig attest (fotokopie) dient bijgevoegd bij de inschrijving.
Art. 14 Rammen geboren vanaf 2002 mogen geen gecoupeerde staart hebben, tenzij men een
medisch attest kan voorleggen van zijn dierenarts met vermelding van de
oornummers. Voor de ooien geboren vanaf 2002 mag de staart gecoupeerd zijn mits
bedekken van de vulva.
Art. 15 Het inrichtend comité is niet verantwoordelijk voor ongevallen voorkomend aan de
dieren zelf of door deze aan derden veroorzaakt ter gelegenheid van de prijskamp.
Art. 16 Alle onvoorziene gevallen worden door het comité beslecht.
Art. 17 Er dient een vervoersdocument opgemaakt te worden in tweevoud met als
verzamelplaatsnummer: 725-00049
Art.18 Iedere inschrijver dient op zijn inschrijvingsformulier aan te duiden welk zijn OSE
statuut zijn schapen bedrijf heeft. Dit is een verplichte toepassing van het KB van
06/03/2007.

INTERPROVINCIALE SCHAPENPRIJSKAMP TE TONGEREN
“BLEU DU MAINE EN SUFFOLK” inschrijvingsformulier.
Ras omcirkelen wat van toepassing voor u is.
Naam en voornaam:
Nr.Post- of Bankrekening:
Volledig adres:
Telefoonnummer:
RAS:
e-mail:
OSE STATUUT: GEEN - NIVEAU I -GECONTROLEERD -VERWAARLOOSBAAR RISICO.

Rubriek Schaapsnaam

O/R Nr; stamboek
en Sanitel

Geboorte Worp- Nummers Vader
datum
grootte Stamb+Sanitel

Nummers Moeder Te
Stamb+Sanitel
koop

Rubriek Schaapsnaam

O/R Nr; stamboek
en Sanitel

Geboorte Worp- Nummers Vader
datum
grootte Stamb+Sanitel

Ik heb kennis genomen van het prijskampreglement om mij hiernaar te schikken.
INVULLEN IN DRUKLETTERS
Naam en datum

HANDTEKENING

Nummers Moeder Te
Stamb+Sanitel
koop

