46. RAZSTAVA PTIC
30. MEDNARODNA IZMENJALNA RAZSTAVA
FURLANSKEGA ORNITOLOŠKEGA DRUŠTVA (A.O.F.)

“VIDEM 2014”

Mednarodna razstava ptic, ki jo organizira Furlansko ornitološko društvo (AOF), bo na ogled v sejemskih
pavilijonih podjetja »Udine e Gorizia Fiere S.p.a.«, v kraju Cotonificio, 96 - Torreano di Martignacco - Udine
PROGRAM:
Sreda
22.10.2014 9.00–20.00: sprejem ptic
Četrtek
23.10.2014 8.30 – zaključka prireditve: ocenjevanje ptic
Petek
24.10.2014 17.00: uradna otvoritev
Sobota
25.10.2014 9.00–18.00: odprto za obiskovalce
Nedelja
26.10.2014 9.00–17.00: odprto za obiskovalce
Nedelja
26.10.2014 do 14.30: podelitev nagrad v tajništvu
Nedelja
26.10.2014 od 15.00: podelitev posebnih nagrad
Nedelja
26.10.2014 od 17.00: izdaja ptic
Vsakemu razstavljalcu bo ob doprinosu ptic podarjen zabojček jabolk.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednik razstave:
FEREGOTTO Italo
tel.
+39-340-3402148
Direktor razstave:
BUT Elia
tel.
+39-347-7210200
Namestnik direktorja:
BUTTOLO Roberto tel.
+39-347-3152821
Tajnik razstave:
IURI Giovanni
tel.
+39-333-4305979 e-mail info@aofudine.it
Prijava ptic
IURI Giovanni
tel.
+39-333-4305979 e-mail info@aofudine.it
kontaktna oseba:
fax
+39 0432/1971012
Rezervacija stojnic in organizacija izmenjalne razstave:
kontaktna oseba
MASOTTI Stefano
tel.
+39-338/5207894
Veterinar:
Levan dott. Roberto tel.
+39-349-3563858
OBJAVA REZULTATOV:
na spletnih straneh www.aofudine.it od petka, 24.10.2014, od 22. ure dalje. E-mail: info@aofudine.it

Pravilnik Ornitološke razstave in Izmenjalne razstave
1) Sodelujejo lahko člani društev, včlanjenih v FOI in člani zvez, včlanjenih v COM. Prijavnina za posamezno
ptico znaša 4,00 €; ob prijavi 10 ptic, brezplačna prijavnina še za 1 ptico. Vstopnica in razstavni katalog:
5,00 €.
2) Prijave: a) po elektronski pošti info@aofudine.it b) po faxu (+39) 0432/1971012 c) po pošti, na naslov:
IURI Giovanni, Ulica Cernazai 2 33100 Udine. Osebna vročitev prijavnice. Način plačila prijavnine je
naveden na prijavnici. Prijave morajo prispeti do 19. oktobra 2014 oz. do zapolnitve prostih kletk. O
poznejših prijavah, prispelih zaradi posebnih okoliščin, odloča direktor razstave.
Kategorije ter max število ptic, ki lahko sodelujejo na razstavi, so naslednje:
Barvni kanarčki max 1.000 Kodrasti kanarčki max 160 Postavni kanarčki gladki max 700
Eksoti max 400
Favna Evrope max 300
Križanci max 100 Standard papige, Srednje in velike
papige max 400
Rezervacije miz in stojnic

Na podlagi števila
prijavljenih ptic

10 ali več
manj kot 10
Nič (sodelujoči, ki
niso razstavljalci)
Stojnice

Površina

½ miza 110x50 cm2

Cena

miza 220x50 cm
½ miza 110x50 cm2
miza 220x50 cm2
½ miza 110x50 cm2
miza 220x50 cm2

brezplačno
€ 30
€ 30
€ 50
€ 45
€ 70

najmanj 3 m2

15€/m2 + DDV

2

Zaključek rezervacij
22.10.2014 ob sprejemu ptic
22.10.2014 ob sprejemu ptic
25.10.2014, tel. 338/5207894
Podjetja do 21.09.2014, zasebniki do
19.10.2014, tel. 0432 999424

Mize, ki so bile rezervirane, vendar ne bodo uporabljene do nedelje, 26. 10. 2014, do 10. ure, bodo oddane
novim prosilcem. Razstavljalci morajo upoštevati določila 727. čl. Kazenskega zakonika in določila Zakona
189/2004: novi predpisi o varstvu živali. Na izmenjalni razstavi ni dovoljeno pod mizo hraniti svojih
zabojnikov ali kletk. V kletkah je lahko le toliko ptic, kolikor to dovoljuje njihova dimenzija.
3) Obvezna potrdila: ptice, ki bodo razstavljene, mora spremljati obrazec 4 (Roza obrazec), ki potrjuje
njihov izvor, ali enakovredno tuje potrdilo. Če obstaja nevarnost epidemij, ima organizacijski odbor, v
skladu s prejetimi navodili, pravico zahtevati veterinarsko spričevalo, iz katerega je razviden izvor ptice.
Zaščitene in ogrožene vrste ptic mora spremljati CITES potrdilo. Na zahtevo organizatorja morajo gojitelji
ob sprejemu ptic predložiti tudi fotokopijo dovoljenja za gojitev. Razstave se ne morejo udeležiti ptice, ki
ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev. Organizacijski odbor ne sprejema odgovornosti za
pomanjkljivo dokumentacijo. To odgovornost prevzema nase sam razstavljalec.
4) Odgovornost: A.O.F. ne prevzema nikakršne odgovornosti za pogin, pobeg ali krajo ptic. Odškodninskih
zahtevkov organizator ne bo sprejel. Redno pa bo zagotovljen dnevni nadzor in kontrola ptic. Primerki s
kakršnimikoli zdravstvenimi težavami bodo zavrnjeni. Ptice, ki bi se jim zdravstveno stanje poslabšalo med
samo razstavo, bodo izločene in premeščene v osamitev.
5) Razporeditev ptic v kletke: Razstavljalec mora na kletko nalepiti samolepilno etiketo z opisom in številko
razstavljenega primerka. Kletko zapre razstavljalec.
Urnik izmenjalne razstave: Izmenjalna razstava bo za razstavljalce odprta v soboto, 25.10., od 8.00 – 18.00
in v nedeljo, 26. 10., od 8.00 – 17.00.
6) Upoštevanje urnikov: Po zaključku prireditve se, dokler vsi obiskovalci in razstavljalci-tekmovalci ne
zapustijo prostora, po sejmišču ni dovoljeno voziti z avtomobili. Znotraj razstavnih prostorov se bodo lahko
zadržali le člani organizacijskega odbora in razstavljalci, pooblaščeni za izpraznitev kletk.
7) Cepljenje: Za golobe, grlice, prepelice in beloglave prepelice sta obvezna cepljenje proti kugi in
podobnim infekcijam (Newcastle) ter predložitev fotokopije potrdila o cepljenju.
8) Pritožbe in reklamacije se lahko vložijo pisno v tajništvu do nedelje, 26. 10. 2014, do 10. ure. K pisni
pritožbi je treba priložiti kavcijo v višini 50 €, ki bo v celoti povrnjena samo v primeru, če se pritožbi ugodi.
Odločitev direktorja ornitološke razstave je dokončna in neizpodbitna.
9) Pregled obročkov: Za vsako ptico, ki se poteguje za klasično ali posebno nagrado, bo Organizacijski
odbor preveril, ali ima na nogi ustrezen predpisan obroček. Organizator razstave bo najboljšim primerkom
in šampionom odredil obvezen pregled obročkov.
10) Zaradi lažje organizacije, morajo prinesitelji o svojem prihodu in/ali prisotnosti na razstavi predhodno
obvestiti direktorja razstave na tel. 347/7210200, in sicer do zaključka prijavnega roka (sobota, 19. oktober
2014).
11) S prijavo gojitelj / razstavljalec sprejema Pravilnik razstave. Za vse, kar ni določeno s tem pravilnikom,
se smiselno uporabljajo določila Splošnih pravilnikov razstav.

KLASIČNE NAGRADE

Najboljšim posameznim pticam(minimalno 90 točk) paket 2 botilk vina in kokarda
Najboljše kolekcije (minimalno 360 točk) paket 3 botilk in kokarda
Drugo in tretje uvrščeni (posamezno min.90 točk in kolekcije min.360 točk) medalja AOF;
Vsem nagrajenim diploma

POSEBNE NAGRADE
NAJBOLJŠA SKUPINA S 25 PRIMERKI
(Posamezno in kolekcije in ne vključujoč točk skladnosti), ki je tekmovala v katerikoli kategoriji in je
dosegla največ točk:
1. NAGRADA bon v vrednosti 150 €, unovčljiv pri podjetju, ki ponuja svoje izdelke na razstavi;
2. NAGRADA bon v vrednosti 100 €, unovčljiv pri podjetju, ki ponuja svoje izdelke na razstavi;
3. NAGRADA bon v vrednosti 75 €, unovčljiv pri podjetju, ki ponuja svoje izdelke na razstavi.
NAJBOLJŠA SKUPINA S 15 PRIMERKI: bon v vrednosti 75 €
(Posamezno in kolekcije in ne vključujoč točk skladnosti), ki je tekmovala v naslednjih kategorijah:
Lipokorm rumeni, lipokrom rdeči , lipokrom beli, klasični melanini, melenini v mutacijah, kodrasti
kanarčki, kodrasti – postavni kanarčki, gladki postavni - manjši, gladki postavni - večji, eksoti, evropska
favna G1, evropska favna G2, križanci,STD. papige, vse ostale papige, grlice ,golobi, pritlikave prepelice in
prepelice.
(Opomba: Višja nagrada izključuje nižjo.)
NAJBOLJŠA SKUPINA Z 10 PRIMERKI: bon v vrednosti 50 €
(Posamezno in kolekcije in ne ključujoč točk skladnosti), ki je tekmovala v naslednjih kategorijah:
Lipokorm rumeni, lipokrom rdeči , lipokrom beli, klasični melanini, melenini v mutacijah, kodrasti
kanarčki, kodrasti – postavni kanarčki, gladki postavni - manjši, gladki postavni - večji, eksoti, evropska
favna G1, evropska favna G2, križanci,STD. papige, vse ostale papige, grlice ,golobi, pritlikave prepelice in
prepelice.
RAZSTAVLJALEC med 9. in 18. letom z NAJVIŠJIM ŠTEVILOM TOČK (v primeru enake uvrstitve se izvede
žreb): brezplačna knjiga, ki jo je prijavitelj navedel na prijavnici (leta, dopolnjena na dan 23.10.).
TUJ RAZSTAVLJALEC, REGISTRIRAN V NACIONALNI REGISTER REJCEV (RNA) Z NAJVEČ TEKMOVALNIMI
PRIMERKI (najmanj 15 primerkov: plaketa
RAZSTAVLJALEC, REGISTRIRAN V NACIONALNI REGISTER REJCEV (RNA) IN VČLANJEN V FOI Z NAJVEČ
TEKMOVALNIMI PRIMERKI (najmanj 30 primerokv): plaketa
TUJE DRUŠTVO Z NAJVEČ TEKMOVALNIMI PRIMERKI: plaketa
DRUŠTVO IZ REGIJE FVG (izključujoč AOF) Z NAJVEČ TEKMOVALNIMI PRIMERKI (najmanj 200 primerkov):
plaketa
DRUŠTVO IZVEN REGIJE FVG Z NAJVEČ TEKMOVALNIMI PRIMERKI (najmanj 150): plaketa
Upošteva se število tekmovalnih primerkov, navedeno na prijavnici.
BEST IN SHOW spominska ploščica
ZMAGOVALCI POSAMEZNIH SKUPIN: spominska medalja
1
2
3

Sez. D1
Barvni kanarček - lipokromski
Sez. D2-D3 Barvni kanarček - melaninski
Sez. E1
Kodrasti kanarčki oblike

4
Sez. E2
Kodrasti kanarčki postave
5
Sez. E3-4
Postavni in kanarčki oblike
6
Sez. E5-6
Čopasti kanarčki in partnerji čopastih kanarčkov
7
Sez. F1
Domesticirani eksoti
8
Sez. F2
Nedomesticirani eksoti
9
Sez. G1
Fauna Europe normal
10 Sez. G2
Fauna Europe v mutaciji
11 Sez. H
Križanci
12 Sez. I1-I2
STD papige barvne in postavne
13 Sez. J
Agapornisi
14 Sez. K-L-N Srednje in večje papige (avstralske v.)
15 Sez. M
Srednje paige (ameriške vrste)
16 Sez. O-P
Grlice in golobi, prepelice in pritlikave
(V primeru enake uvrstitve se izvede žrebanje)

V pomoč in lažjo prijavo so na voljo že prevedene skupine in kategorije na
spletni strani: www.aofudine.it
Za dodatna pojasnila ali pomoč se lahko obrnete tudi na e- naslov:
matjaz.peric@gmail.com

