67º COM Wereldshow - Zwolle 2019

ALGEMENE REGELGEVING
1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze regelgeving is van toepassing op 67ste COM Wereld Show voor Kooi en Volière
vogels - Zwolle 2019, georganiseerd door de NBvV Nederlandse Bond van
Vogellliefhebbers en COM-Holland, onder coördinatie en toezicht van de COMConfederatie Ornithologique Mondiale.
De show wordt uitgevoerd volgens deze algemene regeling en de voorschriften van de
COM en de OMJ, inclusief de COM-deontologie code en de COM-disciplinaire
verordening, die worden beschouwd als onderdeel van deze algemene verordening.
2. LOCATIE

De show zal worden georganiseerd tussen 3 en 14 januari 2019, volgens de kalender in
bijlage bij dit reglement in de zalen van de:
IJsselhalen, Rietweg 4, 8011 AB Zwolle, Nederland
3. ORGANISATIE EN BEHEER

Honorific Committee: Het honorific Committee zal bestaan uit leden van de wereldwijde en
nationale ornithologische entiteiten, van de COM, officiële vertegenwoordigers en andere
gasten. Het controleert de vastgestelde regels en voorwaarden van het evenement.
Organiserend Comité: Het is samengesteld door de leden van de Comités van NBvV, haar
partners van COM-Holland en andere uitgenodigde leden.
Jury: De keurmeesters bestaan uit Nederlandse en buitenlandse OMJ internationale
keurmeesters.
Controlecomité en COM Supervision: Het controlecomité is verantwoordelijk voor het
volgen van de regelementen van de wedstrijd en het controleren van de ringen van de
medaillewinnaars. De controle commissie zal worden samengesteld op aanwijzing van de
COM.
4. INZENDERS

Inzendingen worden geaccepteerd van leden die zijn aangesloten bij een Nationale COM
organisatie, m.u.v. zij die door veterinaire maatregelen zijn uitgesloten.
Alle Kwekers moeten hun "Nationale kweeknummer (s) invoeren" en zij geven het
organiserend comité en de COM toestemming om deze informatie, op welke wijze dan ook,
te controleren op juistheid. Alle kwekers die vogels inschrijven verklaren dat hun deelname
puur amateuristisch is en alleen vanwege hobbymatige doeleinden plaatsvindt.
Met de inschrijving verklaart elke kweker dat hij kennis heeft genomen en in stemt met
deze algemene regelgeving en alle overige COM- of OMJ-voorschriften, welke kunnen

worden ingezien op www.conforni.org. Hij verklaart vervolgens dat hij af ziet van het
volledige recht op compensatie die voortvloeit uit verkregen classificaties, diskwalificaties,
schorsingen of uitsluitingen, diefstal of overlijden van een vogel. De inzender verklaart
tevens alle besluiten van de keurmeesters of de controlecommissie te aanvaarden die
voortvloeien uit de Nederlandse wetgeving.
Alle kwekers die vogels inschrijven, machtigen het organisatiecomité of zijn
afgevaardigden om vogels te controleren op juiste ringnummer, deze te fotograferen of te
filmen. De uiteindelijke rechten of producten van deze foto's en films berustten bij de COM.
Zij autoriseren tevens het delen van informatie, zoals persoonlijke data, tussen de
organisatoren, hun nationale COM en de COM ten behoeve van de Wereldshow.
5) GEACCEPTEERDE VOGELS

Vogels moeten worden ingevoerd met behulp van de officiële incheckbladen of via het
online SISCOM-systeem op www.conforni.com/fonpadmin.
Alle vogels die in de show worden toegelaten, moeten in de woonomgeving zijn geboren
en opgegroeid en door de inzender zijn gefokt en een officiële ring om hebben die erkend
is door een organisatie die is aangesloten bij de nationale COM.
De kweeknummers (STAM nummer) van kwekers moeten worden vermeld, voorafgegaan
door de initialen van het land / federatie (voorbeeld voor Italië IT AA-00, Spanje ES-AA00)
van herkomst.
Wij vestigen uw aandacht op deze regels, omdat de afwezigheid van deze informatie
helaas meestal de oorzaak is van veel diskwalificaties. Elke fokker ontvangt een
aandenken aan de Mondial.
De drie eerste vogels in elke klasse ontvangen een medaille in metaal dat lijkt op goudzilver-brons. Tevens zal een diploma aan de wereldkampioen worden toegekend.
6) DEELNEMING EN INSCHRIJVEN VOGELS

Binnenkomst van vogels wordt alleen toegelaten via het COM-gedeelte en de klassenlijst
die bij dit reglement is gevoegd. De inzendingen worden geaccepteerd na gebruik van de
officiële documenten en na betaling (13,00 euro per vogel voor het organisatiecomité). De
totale kosten wordt bepaald door de Nationale organisaties op basis van hun uitgaven voor
transport, beheer, certificering, enz.). Inschrijvingen moeten worden gedaan door de
nationale COM organisaties en volgens hun regels en procedures. Bij de inschrijving moet
elke kweker tevens € 12,00 betalen voor de verplichte catalogus.
Het toegangsbewijs voor het gala diner kost € 55,00 euro.
De einddatum voor het inschrijven van vogels is vastgesteld op 16 december 2018.
Inzendingen moeten worden geregistreerd door de nationale entiteiten door het online
registratiesysteem of worden verzonden naar het secretariaat van het organisatiecomité,
samen met het betalingsbewijs van de overschrijving op de volgende rekening:
COMITE NBvV ZWOLLE 2019
IBAN: NL24RABO0320874265
Alle bankkosten moeten worden betaald door het land welke vogels inschrijft.

De inschrijfgelden zijn verschuldigd voor alle ingeschreven vogels, ook bij absentie of
uitval.
Vogels van COM lidstaten die hun inschrijfgeld niet hebben betaald, worden niet
toegelaten in de wedstrijdhal.
Elk COM land stuurt per aangetekende post of per e-mail een bewijs van betaling aan het
Organisatiecomité. Een bevestiging van ontvangst zal naar de lidstaten worden verzonden.
De toegang tot het inschrijfsysteem is vanaf 25 november 2018 klaar om inzendingen te
accepteren. Elke landencoördinator ontvangt een wachtwoord.
Adres van het secretariaat:
SÉCRETAIRE GÉNÉRAL DES INSCRIPTIONS MONDIAL 2019
NBvV WERELDSHOW SECRETARIAAT
Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom
Tel .: 0164 - 235007, E-mail: info@nbvv.nl
7. INBRENGEN VAN VOGELS

De vogels van elk land moeten gezamenlijk ingebracht worden voor het inkooien. Vogels
worden alleen ingekooid door de officiële convoyeurs van elk land en deze zullen ook
verantwoordelijk zijn voor het uitkooien van de vogels. De wijze van teruggave van de
vogels aan de eigenaren vallen onder de verantwoordelijkheid van elke nationale COM en
volgen hun eigen voorschriften.
De officieël aangewezen convoyeurs worden gezorgd door het organisatiecomité. Zij zijn
gedurende de hele duur van de show ter beschikking van dit comité. Ze worden
ondergebracht in tweepersoonskamers.
De officiële COM-regels bepalen het aantal convoyeurs dat door elk land kan worden
benoemd. Als het aantal officiële convoyeurs door een COM land als onvoldoende wordt
beschouwd, moet er contact worden opgenomen met het organisatiecomité. Alle kosten
van de extra convoyeurs moeten worden betaald door het betreffende nominerende land.
8. UITKOOIEN VAN VOGELS

Het uitgeven van de Nederlandse vogels begint op zondag 13 januari om 17.00 uur.
De Nederlandse kwekers wachten op hun beurt, zoals normaliter gebruikelijk bij hun eigen
NK, zij worden geholpen door een lid van de organisatie om hun dieren uit te kooien.
Het is ten strengste verboden vogels mee te nemen zonder in het gezelschap te zijn van
een lid van de organisatie. Deze regel is ook geldig voor leden van de organisatie zelf.
9. SANITAIRE EN VETERINAIRE INFORMATIE

De COM wereldshow van Kooi- en Volière vogels te Zwolle 2019 is een competitieevenement dat is goedgekeurd door de Nederlandse dierenartsen.
Het transport en andere operaties, voornamelijk het kooien en uithalen van de vogels,
moeten voldoen aan de regels voor dierenwelzijn en alle andere COM-voorschriften.
Voor de fokkers en vogels die uit de EU-lidstaten komen. De vogels moeten worden
vergezeld van een door de inzender ondertekend document, waarin wordt verklaard dat de
deelnemende vogels aan de Wereldshow 2019 geen enkel teken van ziekte vertonen en

dat zij afkomstig zijn uit een kwekerij/fokkerij inrichting die vrij is van sanitaire
beheersmaatregelen of veterinaire beperkingen.
Over het algemeen wordt een certificaat in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr.
576/2013 voldoende geacht.
Voor de niet EU-landen hebben de Nederlandse autoriteiten geen vergunning afgegeven
vanwege preventieve veterinaire voorzorgsmaatregelen en bijgevolg wordt de deelname
van deze landen niet geaccepteerd.
De COM en het organisatiecomité zullen de naleving van de hygiënische en
dierenwelzijnsregels die van toepassing zijn op het transport en het huisvesten van vogels
actief volgen en eisen. Een speciaal veterinair team is voortdurend beschikbaar voor de
duur van de show en in geval van noodzakelijke situaties.

SHOW datum

Programma

3/01/2019
<19 uur

Donderdag
Arriveren van convoyeurs van buiten
Nederland

4/01/2019
08.00 – 20.00 uur

Vrijdag
Inkooien buitenlandse vogels

5/01/2019
19.00

Zaterdag
OMJ Keurmeesters Technische bijeenkomst

08.00 – 20.00 uur

Inkooien Nederlandse vogels

6-7/01/2019
08.00 – 17.00 uur

Zondag - Maandag
Keuren

8-9/01/2019
09.00 - 17.00 uur

Dinsdag en Woensdag
Organisatie dagen

10/01/2019
11.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Donderdag
Opening
Open voor publiek

11/01/2019
10.00 -17.00 uur

Vrijdag
Open voor publiek

12/01/2019
09.00 uur
10-17.00 uur
20.00 uur

Zaterdag
OMJ en COM Congres
Open voor publiek
Gala en prijsuitreiking Diner

13/01/2019
10.00 -17.00 uur
16.00 uur
17.00 -21.00 uur

Zondag
Open voor publiek
Sluiting
Uitgifte NLD vogels en buitenlandse
aanwezige inzenders. Allen vergezeld.

14/01/2019
> 08.00 uur

Maandag
Uitgifte buitenlandse vogels.

