Clube Ornitológico de Caldas da Rainha
Fundado em 1982
Rua Narciso de Barros, 14 – 2500-820 Caldas da Rainha
Email: cocr@live.com.pt

XXXIII EXPOAVES em Caldas da Rainha

site: cocr.avespt.com

22,23 e 24 de Novembro 2019

EXPOESTE

Programa da Exposição
INSCRIÇÕES
1º
O ultimo dia para entrega dos respetivos impressos, para inscrição de
aves deverá dar entrada no Clube até às dia 13 de NOVEMBRO de
2019
2º
Será cobrada a importância de 1,50€ por cada ave Individual aos
sócios do clube e 2,00€ aos não sócios, para as Equipas a
importância a ser cobrada é de 6,00€ aos sócios e 8,00€ aos não
sócios.
Nota: A respetiva inscrição das aves será da total responsabilidade dos
intervenientes.
3º
No ato da inscrições das aves se for o caso deve ser mencionado o

valor de venda da(s) ave(s) a concurso.
4º
Todas as Aves inscritas deverão obedecer aos termos legais em
relação às anilhas em vigor segundo a classe, sendo as mesmas
exclusivamente de origem Nacional.
5º
Só é admitido aves na feira ,se o criador expor no mínimo 5 aves na
exposição
6º
O expositor que inscrever mais de 50 aves na exposição, sera
descontado 5 euros na inscrição.

Recepção das Aves
1º
As Aves a Concurso terão de ser entregues no dia, 19 de Novembro
de 2019 entre as, 15 H e as 21 H .
As aves da feira podem ser entregues no dia 19 de Novembro no
mesmo horário das aves a concurso ou no dia 21 Novembro da 17h as
21h

2º
Os expositores são obrigados a seguir as instruções da Organização
no sentido de colocarem as Aves nos respetivos locais indicados pelos
mesmos.
3º
Na respetiva entrega, caso alguma Ave (que por qualquer motivo)
não possa estar presente pode o criador no entanto faze-la substituir
por outra, desde que faça parte da mesma classe.

Alimentação, higiene e gaiolas
1º
A alimentação das Aves deve ser a apropriada para cada classe ,
sendo rectificada todos dias antes da abertura, assim como ao longo
do dia da Exposição, o mesmo se repete com a água sendo reposta
sempre que necessário.
2º
É expressamente proibido o manuseamento de alimentos por qualquer
pessoa estranha há equipa destinada há alimentação das aves
expostas.

3º
Existirá uma zona isolada para caso alguma Ave aparentemente não estar nas
devidas condições de saúde, poderá permanecer até que se possa contactar o
criador da mesma ou alguém responsável pelo sector, tome alguma atitude que
pense ser a adequada para o devido efeito.

4º
As gaiolas serão as homologadas para os devidos efeitos, bem como
para as diferentes classes, Só podendo ser manuseadas pelos
elementos da Organização.

Julgamentos
1º
Os Julgamentos serão efectuados no dia 20 de Novembro de 2019
com inicio pelas 9h e fim após o julgamento de todas aves a concurso.

2º
No sentido de que tudo corra dentro da devida normalidade e sem
perda de tempos é absolutamente proibida a presença de pessoas
estranhas a organização, alem dos Juízes e respetivos elementos
destinados para o devido efeito estarem presentes na área reservada
para os julgamentos

Classificações
1º
Para cada classe poderá ser atribuído um 1º um 2º e ou um 3º prémio sendo estes, julgados por um dos seguintes critérios:
Individuais - Para o 1º Lugar 90 pontos – 2º Lugar 89 pontos – 3º lugar 88 pontos.
Equipas – Para o 1º lugar 360 pontos – 2º Lugar 358 pontos – 3º lugar 356 pontos.
(Em situação de aves com o mesmo numero de pontos ( empate), o juiz decide quais serão as aves premiadas.)

Classificação de expositores por classe
Individuais - Para o 1º Lugar 5 pontos – 2º Lugar 3 pontos – 3º lugar 1 pontos.
Equipas – Para o 1º lugar 10 pontos – 2º Lugar 6 pontos – 3º lugar 3 pontos

Elementos de Informação e divulgação
1º
O respetivo catálogo de classificações estará disponível no site do
clube, por email ou pen ( quando solicitado)
2º

Estará disponível cartaz afixado em local próprio para o efeito, das
classificações, afim de serem consultadas pelos expositores e todo
publico visitante .
3º
Eventualmente existirá um cartaz alusivo ao evento onde além de
outros motivos fará menção às datas da abertura e encerramento da
respetiva exposição

HORARIO DE ABERTURA AO PÚBLICO
Dia 22 de Novembro
15h- Abertura Oficial as 21h -Encerramento
Dia 23 de Novembro
10h- Abertura as 21h- Encerramento
Dia 24 de Novembro
10h -Abertura as 18h- Encerramento
( a partir das 16h entrega das aves expostas que foram vendidas, 17h30 fim de venda de aves, a partir das 19h Entrega das aves ao criadores)

Venda de Aves Expostas
1º

2º

As aves para venda devem ser assinaladas no boletim de inscrição
com a indicação do respectivo preço. Sobre todas as aves vendidas
incidirá uma taxa de 10%, para os sócios do Clube e de 15% para os
não sócios, sendo 50,00 Euros o valor máximo a cobrar. Estas aves só
podem ser manipuladas por elementos designados pela organização.

As aves expostas e que o criador decida colocar a venda após serem
classificadas (julgamento). Sobre as aves incidirá uma taxa adicional
0,50€ para sócios e 1,00€ para não sócios.
3º
As Aves e Gaiolas só poderão ser manipuladas por elementos
designados pelo clube para o devido efeito.

Levantamento das Aves após o final do evento
1º
As Aves expostas que foram comercializadas durante o evento serão
as primeiras a ser entregues e por ordem que a organização assim o
estipular, a partir das 16h .

2º
As aves expostas serão entregues aos seus criadores a partir das 19h.

Distribuição de prémios
1º
3º

A cerimónia de entrega dos troféus será efetuada em jantar com data a
marcar posteriormente.

Classificação por classes ( algumas agrupadas)
Todos os expositores recebem troféus de participação conforme sua
classificação.

2º
Prémio para melhor ave da classe ( troféu especial e saco mistura de
sementes 5kg).

Canarios de Cor (D) Canarios Porte (E) Exoticos( F1, F2 ) Periquitos ( I1)
Periquitos (I2) Agapornis (J) e Outros Psitacideos (K,L,M e N).
As classes H,O e P por não serem comuns, ficam inseridas nos exóticos.

Rosetas para as melhores aves de secção

Feira de Aves
1º
Fora exposição existira um espaço destinado a venda de aves que previamente
e efectuado á inscrição das aves a concurso, existirá um impresso próprio para
tal efeito

3º
Assim e no caso seja aplivavel, há que respeitar a atual legislação em vigor no
que diz respeito aos CITES e registo de criador no ICNF. A ficha de inscrição
deve conter o numero da anilha, para se efectuar a declaração de cedência da
ave. Só serão admitidas aves em boas condições higiénico-sanitárias.

2º

Mesas de Venda: Os expositores com 10 aves
expostas na exposição podem requerer uma mesa de
venda por 50€ , esse pedido deve ser efectuado
aquando da sua inscrição

4º
A Inscrição de aves na feira de aves tem um custo de 0,60€ para sócios e de 0,80 € para
não sócios . O COCR. cobrará ainda uma taxa de 10% por cada exemplar vendido.

5º
Os casos omissos serão decididos pela organização (Clube Ornitológico de
Caldas da Rainha).

.Disposições gerais
1º
Qualquer fraude detetada durante ou após os julgamentos implica a
desclassificação de todas as aves do criador em causa.

2º
A organização do evento em causa fará tudo que estiver ao seu alcance de
forma a preservar e a cuidar das Aves expostas no espiríto do coletivismo e
desportivo mas omissa a qualquer tipo de fuga, roubo, acidente ou morte das
mesmas durante o evento.

3º
Para participar neste certame, os sócios deverão ter as
quotas em dia.

4º
Os casos omissos serão decididos pelo (Clube Organizador

