59 EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA
MANACOR 2022
VI MONOGRÀFIC DEL GLOSTER

Agrupació de Canaricultors de Manacor

NORMATIVA DEL CONCURS
1. La participació al concurs suposa l’acceptació explícita d’aquest reglament.
2. Hi podrà concursar qualsevol ocell amb anella pertanyent a una federació legalitzada.
3. L’organització es compromet a posar la màxima cura en l’alimentació, benestar i
seguretat dels ocells, i no es fa responsable de mort, pèrdua o robatori dels ocells.

4. Les inscripcions només s’admetran a través de la pàgina www.passerum.com fins
dia 23 D'OCTUBRE, els grups de concurs són els que surten a Passerum.
5. El preu de la inscripció serà de 2,5 € els primers 12 ocells i 2 € els següents.
La inscripció es pagarà exclusivament :
- Per transferència bancaria a: ES78 0061 0015 4701 9056 0116
NO SE CONFIRMARÀ CAP INSCRIPCIÓ QUE NO ESTIGUI ABONADA DIA 24 D'OCTUBRE
6. Per accedir a premi Primer d’obtenir les següents puntuacions mínimes:

`PALMARÉS

INDIVIDUALS

EQUIPS

PRIMER

90

360

SEGON

89

358

TERCER

88

356

7. L'organització no imprimirá les planilles, ja que es poden descarregar a Passerum.
8. El Comitè de Competició té la potestat d’interpretar aquest reglament i de prendre les
mesures que calguin en allò no previst, així com revisar les anelles.
9. Els trofeus corresponents als premis ordinaris s’atorgaran de manera acumulada segons
escala de punts següent:
INDIVIDUALS

EQUIPS

PRIMER

3 PUNTS

4 PUNTS

SEGON

2 PUNTS

3 PUNTS

TERCER

1 PUNT

2 PUNTS

TROFEUS
Els trofeus s'atorgaran de manera acumulada d'acord amb amb
l'escala de puntuació establerta, i s'entregaran els següents:
- Porcella als 7 criadors amb més puntuació.
- Peça de formatge maonés artesà als 15 següents.
- Lot de vi a la resta de puntuats.

VI MONOGRÀFIC DEL GLOSTER
El VI Monogràfic del Gloster se celebrarà conjuntament amb el Concurs Ornitològic de
Manacor.
Els grups de competició en corona i consort seran els següents:
- Lipocroms blancs i grocs (100% lipocrom i plomes melàniques dins corona)
- Pios lipocroms (menys 50% melanina negra)
- Pios melànics (més 50% melanina negra)
- Melànics (100% melanina negra)
- Altres melanines clàssiques (bruna, àgata, isabela, inclosos pios i melànics)
-Melanines mutades (phaeo, satiné, jaspe..., inclosos pios i melànics)
- Intensos (lipocroms, pios i melànics, inclosos qualsevol melanina)

GRANS PREMIS
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S'entregaran 11 canaris d'or* a:
- Al millor individual i al millor equip de canaris lipocroms.
- Al millor individual i al millor equip de canaris melànics.
- Al millor individual i al millor equip de postura arrissada.
- Al millor individual i al millor equip de postura llisa.
- Al millor individual i al millor equip de fauna, híbrids i exòtics.
- Al millor gloster del monogràfic BEST IN SHOW
*(per tenir opció al Canari d'or s'exigirà una puntuació mínima de 90 punts a l'individual i 360 a l'equip)

Patrocinats per
Cafeteria Puigserver
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obra de Juli Huertas

Consistent en la làmina original que ha il·lustrat el
cartell, i dues reproduccions signades per l'autor als
criadors que hagin aconseguit:

Làmina original al criador amb els 10 ocells
més puntuats.
2 Reproduccions firmades als següents
criadors amb els 10 ocells més puntuats
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S'atorgarà el trofeu Bar Mingo a aquell
criador que presenti l'individual i
l'equip que conjuntament sumin més
més puntuació
En cas d'empat entre dos o més criadors es tendran
en compte el segon individual i equip i així
successivament fins a desfer l'empat

CALENDARI D'ACTES
INSCRIPCIÓ FINS DIA 23 D'OCTUBRE
PAGAMENT EXCLUSIVAMENT
ES78 0061 0015 4701 9056 0116
Entrega dels ocells: dijous 27 d'octubre a partir de les 18h
Enjuiciaments: 28 i 29 d'octubre
Obertura al públic: 29 d'octubre a partir de les 18h i 30
d'octubre de 10 a 13.30 i de 16.30 a 19.30
Retirada d'ocells: dia 30 a les 19.30

JUTGES ACTUANTS
COLOR
Juan Manuel López Alarcón
Andrés Morillo Sicilia
Felip Alba Cladera
POSTURA
Joaquín García Martínez
Pedro Milla López
FAUNA, EXÒTICS I HÍBRIDS
Roberto Jurado Medrán

INSCRIPCIONS

Exclusivament per transferència bancària al
c/c:

ES78 0061 0015 4701 9056 0116
no es confirmarà cap inscripció que
no estigui abonada dia 24 d'octubre

LLOC DEL CONCURS
Hipòdrom de Manacor
Ctra. Palma - Artà, Km. 48

DINAR D'ENTREGA DE
TROFEUS
Dissabte dia 12 de novembre
a les 13,30 h

Restaurant Rafa Nadal Academy

RECORDAU
- La inscripció es farà ÚNICA I EXCLUSIVAMENT per
la web www.passerum.com, i s'ha de pagar abans de
dia 25 d'octubre per transferència bancària.
-L'organització NO IMPRIMIRÀ les planilles, cada
expositor les podrà descarregar per Passerum
- Als híbrids s'ha d'indicar la denominació dels
progenitors amb el nom científic o en tot cas el
comú.
- Als grups F i G (exòtics i fauna europea) hi poden
concursar ocells amb anella de 2021 i 2022.

- Al grup H (híbrids) hi poden concursar ocells
amb anella de 2022, 2021, 2020 i 2019.

