Reglement hoofdjury, 1 mei 2012

LANDSBOND VAN FOKKERS VAN NEERHOFDIEREN

vzw

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS D'ANIMAUX
DE BASSE‐COUR asbl

Reglement samenstelling en bevoegdheden van de hoofdjury
1. Samenstelling
a. De hoofdjury bestaat, waar mogelijk, altijd uit drie keurmeesters (indien meer dan 3 Akeurmeesters of 3 leden van de standaardcommissie aanwezig in een sectie).
b. Onder de keurmeesters aangevraagd door de organisatie, wordt steeds een keuze
gemaakt op basis van de volgende criteria in deze volgorde:
• voorrang aan A-keurmeesters die (plaatsvervangend) lid zijn van de
standaardcommissie
• vervolgens de overige A-keurmeesters
• vervolgens de B-keurmeesters die effectief lid zijn van de standaardcommissie
c. Vanaf het niveau van provinciale wedstrijden moet altijd aan bovengenoemde criteria
voldaan zijn. Als het toch niet mogelijk is om drie hoofdkeurmeesters aan te duiden
(minder dan drie keurmeesters die aan de criteria voldoen in een sectie), dan bestaat de
hoofdjury uit de aanwezige keurmeesters die aan de criteria voldoen, aangevuld met de
Belgische keurmeesters met de meeste bevoegdheden.
d. Buitenlandse keurmeesters kunnen enkel op internationale wedstrijden eventueel deel
uitmaken van de hoofdjury.
e. Een keurmeester mag geen deel uitmaken van een hoofdjury in een sectie waarin hij zelf
exposeert. Doet hij dit toch, worden zijn dieren automatisch uitgesloten van alle
kampioenstitels en het predikaat 97.
f.

Voor de provinciale wedstrijden moet de hoofdjury op voorhand vastgelegd worden door
de provinciale kring, voor de interprovinciale wedstrijden door het interprovinciaal
verbond en voor de nationale wedstrijden door de Landsbond. Voor andere wedstrijden
dient de provinciale kring dit op te volgen bij de goedkeuring van het vraagprogramma,
dat in elk geval steeds de samenstelling van de hoofdjury vermeldt.

2. Bevoegdheden
a. Voor het toekennen van 97 punten moet de jury in z’n geheel akkoord gaan. Is één lid
niet akkoord, wordt het predikaat niet toegekend.
b. B- & C-keurmeesters die alleen jureren en bijgevolg automatisch hoofdkeurmeester zijn,
mogen enkel 97 toekennen in rassen waarvoor ze bevoegd zijn. Werkt er op de
tentoonstelling, maar voor een andere sectie, nog een keurmeester met de nodige
bevoegdheden, dan is diens goedkeuring eveneens nodig.
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c. De hoofdjury keurt het voorstel tot 97 punten al of niet goed, in elk geval voor hij begint
met de aanduiding van de kampioenen. Hij staat ook in voor de adequate melding op
het tentoonstellingssecretariaat.
d. De hoofdjury respecteert steeds de aanduidingen van de keurmeesters die initieel
keurden (b.v. bij aanduiding van een kampioen kan 96/2 nooit een 96/1 voorafgaan).
Enkel in het geval van vaststelling van een onrechtmatig verworven predikaat* kan
de jury, mits unanimiteit, beslissen om hiervan af te wijken. Indien mogelijk zal
steeds de initiële keurmeester gevraagd worden een nieuwe keurkaart te schrijven.
Is deze niet meer aanwezig of weigert deze dan bezorgt de voorzitter van de
hoofdjury een schriftelijke motivatie aan het secretariaat van de vereniging en de
provinciaal afgevaardigde.
*(niet erkend ras of niet erkende kleurslag, niet reglementair geïdentificeerd dier, aanwezigheid
van herkenningstekens, ziekte, fraude of een uitwendig zichtbare uitsluitingsfout)

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur te Oud-Heverlee op 1 mei 2012
de voorzitter
Andy Verelst

de secretaris
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