XLVII CONCURSO ORNITOLOGICO DE INCA
CALENDARIO DEL CONCURSO
Día 10

-

Recepción de pájaros

Día 11 y 12 -

Enjuiciamiento

Día 12

-

Exposición de 18,00 a 20,00 horas

Día 13

-

Exposición de 17,00 a 20,00 horas

Día 14

-

Exposición de 17,00 a 20,00 horas

II CONCURSO CANARIOS DE CANTO ¨DIJOUS BO¨
¨TIMBRADO ESPAÑOL¨
CAMPEONATO DE BALEARES DE CANTO
Día 24
Día 25-26

-

Recepción de pájaros
-

Enjuiciamiento

A los participante de llarget español, sera puntuable para la lliga de llarget.
*A los participantes de este evento, que aparquen el vehículo en el parking de mercadona el dia de entrega
de los ejemplares situado en el mismo edificio del concurso, al presentar el ticket de entrada del parking a la
organización, se le obsequiará con un tiquet validado por 30 min.
SRES. JUECES
COLOR
D. FELIP ALBA CLADERA
D. JUSTO SERNA ENRIQUE
D. ROGER BELTRAN MOLLA
POSTURA
D. BARTOMEU A. FRAU LLULL
D. LUIS MENGUAL GUILLEM
FAUNA , EXOTICOS Y HIBRIDOS
D. FERNANDO OSORO ECHEZARRETA
PSITACIDAS Y PERIQUITOS
D. FERNANDO OSORO ECHEZARRETA
TIMBRAT ESPAÑOL
D. VALENTIN CORTES CANSADO

REGLEMENT DEL CONCURS
1r..- Podràn participar tots els criadors amb anelles C.O.M. 2017.
2n.- Per a poder concursar serà requisit indispensable que els exemplars siguin portadors d´una
sola anella tancada, registrada per la societat a la que pertanyen.
3r.- Els exemplars incrits només podràn concursar en una de les varietats, passant obligatoriament a
l´exposició. Només en cas de malaltia es podrà retirar l´animal en qüestió i sempre a carrec del
Comité Organitzador.
4t.- La qualificació dels exemplars es realitzarà d´acord amb el determinat pel Col.legis de Jutges
de C.O.E.
5è.- Queda prohibit posar senyals, marques, etc. a las gàbies o animals, que no sigui la seva anella
oficial, així com tocar qualsevol de les gàbies durant els dies de concurs i exposició (només estan
autorizats els membres de la Comisió Organitzadora i la persona denominada pel càrrec). Si es
desitja qualsevol per la gàbia es tindrà que comunicar a les persones esmentades.
6é.- La Comisió Organitzadora declina tota responsabilitat dels danys que puguin sofrir els ocells
durant el concurs, sempre garantint l´extrem cuidat dels mateixos per la Comisió.
7è.- L´inscripció dels ocells serà de 2,50 € per exemplar del 1 al 15 y 1.50€ apartir del 16.La data
maxima per enviar el full de inscripcio serà dia 6 de novembre. Per Ornigestion
www.ornigestion.com , per al fax 971884045. O per al correuelectrònic:
associaciocanaricultorsinca@gmail.com.
8è.- TROFEUS: Es donaràn primer, segon i tercer premis en les varietats individual i equips de les
games anomenades abans, a l´apartat de relació de grups a concursar. Puntuacions mínimes per
premis:
Individual
1r. 90 punts 2n. 89 punts 3r. 89 punts
Equips
1r. 363 punts 2n. 360 punts 3r. 358 punts
9è.- La Comisió Orgnitzadora prendrà les decisions oportunes en cas d´imprevists a aquest
reglament, i podrà canviar qualsevol de les condicions establertes si Així ho recomanen les
circunstancies, arribant inclus a reservarse el dret a no admetre algun dels exemplars a concurs.
10è.- Els concursants es sotmetran a les normes de la Comisió Organitzadora i a les desicions del
Jurat.
11è.- L'enjudiciament dels animals es realitzarà a porta tancada.
12è.- Els ocells que no portin les anelles del criador que els presenti seràn desqualificats, Així com
tots els altres animals que el criador presenti a concurs.
13è.- La composició de l´alimentació serà de total garantia i higiénica pels ocells.
14è.- En les variatats de fauna europea i exotics es permetran anelles del 2016 , 2017.
15è.- En les variatats de hibrids es permetran anelles del 2014 , 2015 , 2016 , 2017.
16è.-Concurs Timbrat Español l´inscripció dels ocells serà de 2.50 € per exemplar, i 10€ per
equip.La data maxima per enviar el full de inscripcio serà dia 20 de Novembre al correu electrònic:
associaciocanaricultorsinca@gmail.com o en ma a Pedro Rubert

