EXPOSICIÓ DEL XVIIIè
CONCURS
DE DIBUIX
ORNITOLÒGIC
DEL BAIX EMPORDÀ
Dissabte, 10 de Novembre de 2012
A les 10 de la nit

SOPAR
a l'Hotel ÀNCORA
Josep Pla, s/n - Tels. 972 314 858 / 972 315 486
LA FOSCA - 17230 PALAMÓS (Girona)

MENÚ
Llesquetes de pa amb tomàquet i pernil
Torradetes amb tomàquet i anxoves
Torradetes amb escalivada
Fregida de peixet
Musclos de roca al vapor
Calamars a la Romana
Croquetes de formatge
Gamba mitjana a la planxa
Pebrots del piquillo farcits de bacallà
Amanida de salmó i alvocat
Vol-au-vents calents
Gotet de bacallà

Sorbet de Llimona
Turbó al forn o a la planxa
o Entrecot al gust
Pastís de nata,
trufa i crema cremada
Vins i Cava: Sumarroca
Pa, Aigües i Cafès

Preu: 39fff

MONOGRÀFIC
DEL CANARI MINIATURA
DE COLOR
"RAÇA ESPANYOLA"
Puntuable per al
XXXIX CAMPIONAT
DE LA LLIGA CATALANA
Del 2 a l’11 de Novembre de 2012

Patrocinat per
l'Ajuntament de Palafrugell

TROFEUS QUE S'ATORGUEN

I CONCURS
INTERNACIONAL D'ORNITOLOGIA
MONOGRÀFIC DEL CANARI MINIATURA
DE COLOR "RAÇA ESPANYOLA"
PUNTUABLE PER AL XXXIX
CAMPIONAT DE LA LLIGA CATALANA

XXII TROFEU JOSEP OLIVÉ SEGURA
al Soci amb més puntuació de la gama de color, que no
l'hagi aconseguit abans.
PREMIS D'HONOR AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

LLOC:
LA BÒBILA - PALAFRUGELL

INSÍGNIA D'OR (18 Quirats) al canari de color de màxima puntuació.
INSÍGNIA D'OR (18 Quirats) al canari de postura de màxima puntuació.
INSÍGNIA D'OR (18 Quirats) a l'ocell híbrid o exòtic al grup amb més
participació.

C/ de la Garriga, s/n

L'insígnia d'0r és superior al Gran Premi i en cap cas un mateix ocell pot tenir els dos premis.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ:
Dia 27 d'Octubre de 2012

Pel Color:

RECEPCIÓ D'EXEMPLARS:
Dia 2 Novembre, tarda de 17 a 20 h.
Dia 3 Novembre, de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
INAUGURACIÓ:
Dia 6 de Novembre 2012, a les 20 h.

GRAN PREMI al canari lipocrom de màxima puntuació.
GRAN PREMI al canari melànic de màxima puntuació.
GRAN PREMI al stamp més puntuat.
Per la Postura:

HORARI D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC:
Matí, de 10 a 13 h. Tarda, de 16 a 20 h.

GRAN
GRAN
GRAN
GRAN

LLIURAMENT DE TROFEUS I SOPAR:
Dia 10 de Novembre, a les 22 h.
Hotel Àncora (La Fosca) - Palamós

Pels Híbrids:

LLIURAMENT D'EXEMPLARS:
Diumenge 11 Novembre, a les 13 h.
(Es lliuraran primer als concursants forasters)

DRETS D'INSCRIPCIÓ:
CONCURS INTERNACIONAL I LLIGA CATALANA:
Individual: 3'50
Equips: 12'00

PREMI
PREMI
PREMI
PREMI

al canari de ploma llisa de màxima puntuació.
al canari de ploma rissada de màxima puntuació.
al canari de raça espanyola de màxima puntuació.
al stamp més puntuat.

GRAN PREMI a l'ocell de màxima puntuació.
Pels Exòtics:
GRAN PREMI a l'ocell de màxima puntuació.
Per la fauna Europea:
GRAN PREMI a l'ocell de màxima puntuació.

NOTA:

www.aobe.cat
canarios3000@gmail.com

Per a informació truquin al Sr. Francisco Contreras
Rincón, Tel. 639 36 89 05 o al Sr. Marcial Pérez García,
Tels. 686 3913 91, 972 31 85 24 i al Fax 972 60 03 70
(per Inscripcions).

4rt

Es donarà 1er, 2on i 3er premi de les games
de color, postura, híbrids, fauna europea i
exòtics. Per optar a premi la puntuació
mínima serà de 90 punts.

5è

Per a la classificació dels expositors inscrits
a la Lliga Catalana s'agafaran els tres ocells
més puntuats de cada gama dels Grups
de Color, del Grup de Postura, del Grup
d'Híbrids del Grup d'Exòtics i del Grup de
Fauna Europea en general (solament
mutats). En cas d'empat, s'agafarà un 4rt,
5è, 6è, i així successivament.

6è

En cas de diversos empats que no s'hagin
pogut resoldre amb la clàusula anterior,
la Comissió Organitzadora decidirà l'ordre
de cadascun.

7è

Podran inscriure's en aquest I Concurs
Internacional tots els ocells reconeguts per
la C.O.M., així com també el resultat de totes
les seves hibridacions.

8è

La Comissió Organitzadora no es responsabilitza de les baixes que puguin produir-se
durant el certamen.

9è

La qualificació i puntuació emesa pels Senyors
Jutges serà inapel·lable, així com la denominació, que serà vàlida en cas de no coincidir
amb la inscripció del criador.

ORGANITZAT PER:

L' ASSOCIACIÓ
ORNITOLÒGICA
BAIX EMPORDÀ

REGLAMENT
1er Podran participar tots els ornitòlegs que
presentin ocells amb anelles reconegudes
per la C.O.M., prèvia presentació,
OBLIGATÒRIA I IMPRESCINDIBLE, del
certificat d'aquestes anelles expedit per l'Entitat
que les tingui registrades.
Els exemplars han d'anar provistos de
l' anella corresponent a l'any 201 2.
2on No s'admetran a concurs els exemplars que
a judici de la Comissió Receptora presentin
defectes o anomalies, tant físiques com
cromàtiques.
3er Durant el Concurs Exposició, l'alimentació,
la cura i la higiene aniran a càrrec de
la Comissió Organitzadora. No s'admetrà cap
manipulació per part dels expositors sense
autorització prèvia.

10è La inscripció d'híbrids ha d'anar acompanyada
de la identificació dels progenitors.
11è El fet de inscriure els ocells en aquest I Concurs
Internacional, porta implícita l'acceptació
íntegra d'aquestes bases.
12è Aquest reglament podrà ser modificat en tot o
en part per la Comissió Organitzadora quan
causes imprevistes o de força major ho
exigeixin.

