PROMOTIE / DEGRADATIESYSTEEM VAN DE NGC-DBS.

Per 1-1-2015

Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
SUBARTIKEL 1.
Kwekerstatussen:
De kwekers zijn ingedeeld in de volgende vier klassen:
- Champions
- Gevorderde
- Kweker
- Beginner
Jeugdleden vallen qua status in de bovengenoemde kwekersklassen.
SUBARTIKEL 2.
Elk nieuw lid wordt in principe ingedeeld bij de Beginners.
Een nieuw lid kan bij aanmelding ook zijn/haar status van een andere vereniging meenemen. Mits
wordt aangetoond dat men daar een hogere status heeft en deze gedurende de drie afgelopen jaren op
de nationale show van deze vereniging elk jaar heeft bewezen.
SUBARTIKEL 3.
Indien een kweker lid is van meer verenigingen dan alleen de NGC-DBS, blijft de kwekerstatus van
toepassing welke bij de NGC-DBS is verworven.
SUBARTIKEL 4.
De administratie omtrent de promotie / degradatie valt onder de verantwoordelijkheid van het
hoofdbestuur.
SUBARTIKEL 5.
De clubshow is bepalend voor promotie.
SUBARTIKEL 6.
Partnership:
Oprichting partnership:
Indien een nieuw partnership wordt opgericht, geldt het puntentotaal van die partner wie in de hoogste
kwekersklasse uitkomt. Indien de partners in dezelfde kwekersklasse uitkomen, geldt het puntentotaal
van de hoogst geklasseerde partner.
Wanneer een partnership wordt opgericht of gewijzigd, moeten alle leden van het partnership lid zijn
of worden van de NGC-DBS.
Ontbinding partnership:
Wanneer een partnership ophoudt te bestaan gelden de volgende regels:
Wanneer de ontbinding van het partnership plaats vindt binnen drie jaar na oprichting, vallen de
kwekers terug in hun status, met puntentotaal, die zij innamen voor oprichting van het partnership.
Wanneer het partnership langer dan drie jaar heeft bestaan, behouden de partners allen de op dat
moment verworven status en de verworven promotiepunten.
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PROMOTIEREGELING
SUBARTIKEL 7.
Promotie gaat over de tien best geplaatste vogels per inzender. Indien minder dan tien vogels zijn
ingezonden, worden de punten van de wel aanwezige vogels geteld.
SUBARTIKEL 8.
Promotie wordt bepaald aan de hand van een puntentotaal, opgebouwd uit punten voor bepaalde
plaatsing en een extra waardering.
Waardering plaatsing
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

Punten
7
6
5
4
3
2
1

Extra waardering
Beste van de show
Beste Tegengeslacht van de show
Beste jonge/oude vogel van de show
Beste jonge/oude Tegengeslacht van de show
Overige kampioenschappen
Hoofdgroep winnaar
Groepswinnaar

Punten
3
2
2
2
1
1
1

SUBARTIKEL 9.
De volledige waardering voor plaatsing, zoals in punt 8 vernoemd, vindt alleen plaats als er sprake is
van een volle klasse.
D.w.z. een klasse van minimaal zeven aanwezige vogels. Indien er sprake is van een niet volle klasse
dan wordt het aantal vogels dat minder aanwezig is dan zeven verminderd op de vernoemde
waardering. Zoals in punt 8 omschreven.
Voorbeeld: een klasse met drie vogels. Dit betekent dat er vier vogels te weinig zijn voor een volle
klasse.
Waardering is als volgt: 1e (7-4) = 3 punten, 2e (6-4) = 2 punten, 3e (5-4) = 1 punt.
Echter mocht een eerst geplaatste vogel hoofdgroepwinnaar worden, dan wel een kampioenschap
behalen, dan krijgt de vogel alsnog het volledige aantal plaatsingspunten toegekend. Dus zeven in
plaats van 3. De punten van de overige vogels in de klasse waaruit de winnaar komt, blijven
ongewijzigd.
SUBARTIKEL 10.
Voor paren en teams geldt dezelfde puntenverdeling als omschreven in punt 8. Een paar of een team
wordt voor de puntentelling dus als een vogel beschouwd.
SUBARTIKEL 11.
Om te promoveren naar een hogere klasse moet men hetzij 40 punten (Gevorderden), 35 punten
(Kwekers) of 30 punten (Beginners) op één NGC-DBS Clubshow hebben gehaald, dan wel bij elkaar
opgeteld 84 punten op verschillende NGC-DBS Clubshows hebben gehaald.
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SUBARTIKEL 12.
De punten die men behaald heeft op de laatste drie (voor Beginners) respectievelijk vijf (voor Kwekers
en Gevorderden) NGC-DBS Clubshows tellen steeds mee in het statusoverzicht. Na de derde NGCDBS Clubshow promoveren Beginners automatisch naar Kwekers, ongeacht het behaalde aantal
punten. Voor de overige kwekerstatussen geldt: na de vijfde NGC-DBS Clubshow vervallen de punten
die vergaard zijn op de eerste NGC-DBS Clubshow en vervolgens tellen de punten die vergaard zijn
op de eerstvolgende NGC-DBS Clubshow.

DEGRADATIEREGELING
SUBARTIKEL 13.
Degradatie is van toepassing wanneer een inzender in een tijdsbestek van drie jaar minder dan 40
(Champions) of 35 (Gevorderden) punten heeft vergaard. Degradatie is steeds naar de eerst lagere
klasse. Men begint in de klasse weer op nul punten. Kwekers kunnen niet degraderen.
Algemeen:
SUBARTIKEL 14.
Het cumulatief aantal punten per kweker en de in het lopende jaar vergaarde punten zullen na afloop
van het desbetreffende showseizoen in een apart statusoverzicht worden gepubliceerd.
SUBARTIKEL 15.
Vervallen in 2009.
SUBARTIKEL 16.
Een kweker, die zijn lidmaatschap heeft opgezegd en na drie jaar weer lid wil worden, mag schriftelijk
toestemming vragen om één status lager in te stappen dan de status die hij/zij had toen hij/zij de
vereniging verliet. Elke 3 jaar dat iemand geen lid was, betekent 1 stap verder terug in kwekerstatus.
SUBARTIKEL 17.
Indien (reserve-)keurmeesters, die lid zijn van de NGC-DBS, afgesproken hebben de clubshow te
keuren, dan geldt dat jaar voor promotie / degradatie als een dispensatiejaar. Dit betekent dus dat het
desbetreffende jaar niet meetelt.
SUBARTIKEL 18.
De nieuw behaalde status gaat steeds per 1 januari van het nieuwe jaar in.
N.B. Indien gewenst wordt dit reglement jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering
gewijzigd of aangepast.
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