Protocol nationale keuring
Individuele keuring
-

Opstellen met de achterkant van de dieren naar het publiek
Opstellen van laag naar hoog nummer, van links naar rechts.
De jury laat de dieren met de klok mee rond lopen.
De jury plaatst de dieren tijdens het lopen. Elke keer wordt het minste dier eruit gehaald,
Deze stelt zich in het midden op en elk volgend dier gaat hier links naast staan.

Bij grote groepen of te weinig ruimte kan beslist worden dat de (5) minste dieren na plaatsing de ring
verlaten. Dit om het overzicht te bewaren.

Kampioenskeuring
-

Vrouwelijk tot 1 jaar
Mannelijk tot 1 jaar
Vrouwelijk 1 en 2 jaar
Mannelijk 1en 2 jaar
Vrouwelijk 3 jaar en ouder
Mannelijk 3 jaar en ouder
Zoogstellen

-

De nummers 1 en 2 van de rubrieken opstellen
Opstellen met de achterkant van de dieren naar het publiek
Opstellen van laag naar hoog nummer, van links naar rechts
De jury laat de dieren met de klok mee rond lopen
De dieren stellen zich weer op volgorde van nummer op
De jury wijst de kampioen aan
De jury wijst de reserve kampioen aan

Bedrijfsgroepen
-

De groepen stellen zich op met de achterkant naar het publiek
De jury beoordeeld de groepen
De jury maakt de uitslag bekent van minst goede naar de beste groep.

Bij ruimte gebrek of om de beste 3 groepen beter uit te laten komen kan de rest van de
bedrijfsgroepen verzocht worden om de ring te verlaten. Dit gebeurt voor dat de beste 3 groepen
worden aangewezen. Zo kan de spanning worden opgevoerd en kan het publiek de dieren beter zien.
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Miss Futur FIERBA
Jury voor Miss Futur kan bestaan uit:
*Vertegenwoordigers van de stamboeken van FIERBA leden of
*Juryleden van de keuring
Keuring
-

Opstellen de nummers 1 en 2 van de leeftijd 12 t/m 24 maanden
Opstellen met de achterkant van de dieren naar het publiek
Opstellen van laag naar hoog nummer, van links naar rechts.
De jury laat de dieren met de klok mee rond lopen.
De dieren stellen zich weer op nummer op.
De jury wijst de kampioen aan.

-

De vertegenwoordigers van de stamboeken (jury) verwijderen elke keer 1 dier uit de ring en
de Miss Futur blijft over. Zij wordt door de jury van commentaar voorzien.

of

Algemeen kampioen mannelijk en vrouwelijk
-

De kampioenen stellen zich op met de achterkant naar het publiek
Links naar rechts
Vrouwelijk jong naar oud
Zoogkoe + kalf
Mannelijk jong naar oud
De jury laat de dieren met de klok mee rond lopen.
De dieren stellen zich weer op nummer op.
De jury wijst de algemeen kampioen aan.

Dieren beste slachteigenschappen mannelijk vrouwelijk
Deze dieren worden in de stal uitgezocht en in de ring gepresenteerd door de verantwoordelijke
persoon.
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