REGULAMENTUL
EXPOZIȚIE DE PORUMBEI, PASARI, IEPURI, PASARI EXPOTICE SI CAVIA
12 – 15 decembrie 2019 - BUCUREȘTI
Locația: Complexul expozițional Romexpo, Bulevardul Mărăști 65-67, București

Termen limită pentru înscrieri - 20 noiembrie 2019
Formularele de înscriere se trimit exclusiv de persoanele de contact desemnate
de asociații/cluburi pe adresa de e-mail secretariat.fncppamr@gmail.com .
Nu va fi luată în considerație nici o înscriere individuala sau fără dovada plății
sau după termenul limita.
Vă rugăm să completați formularele oficiale electronic pe macheta
transmisă .
1. Taxele de înscriere :
a) perechea pasări de ornament și colivie:
10 lei
b) individual : pasări de curte, porumbei, iepuri :
15 lei
c)cazare: prin persoana de contact dl. Marius Vișan, tel. 0744705867
d) catalog obligatoriu:
35 lei
e) seara crescătorilor :
150 lei
Formulare și alte documente necesare înscriere obligatorii:
- Formular înscriere centralizat transmis de responsabilul asociatiei, pe secții
- Tabel nominal asociație/club cu datele de contact ale crescătorilor
- Centralizator asociație/club conform modelului anexat
- Dovada plații contravalorii taxelor de înscriere ale crescătorilor-centralizat
Plata se face exclusiv prin virament bancar în contul :
- RO07BRDE360SV22425033600 Banca BRD, CIF 36323568/FNCPPAMR
2. – Participare : Pot participa toți crescătorii adulți sau tineri (între 4 si 18 ani)
care sunt înscriși într-o asociație/club membru cotizant FNCPPAMR.
Pot fi expuse toate rasele si varietățile recunoscute în standardele EE.
Pot participa și exponate în curs de standardizare însoțite de standardul lor
stabilit.
3. – Catalog : cataloagele vor fi transmise expozantilor de către persoana de
contact nominalizată de asociație sau delegatul din expozitie. Responsabil cu
distribuirea cataloagelor către asociații dl. Marius Vișan
4. - Prezentarea la expoziție :
a. în pereche sau individual la păsările de ornament
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b. individual pentru pasări de curte, porumbei şi iepuri
c. colecții la pasări de curte și iepuri (4 animale din aceeaşi varietate de rasa din
ambele sexe)
d. daca mai multe colecții din aceeași rasa, și aceeași varietate, sunt prezentate
de către un crescător, acestea vor fi diferențiate după alegerea lui prin numirea
lor cu (C1, C2, C3 etc.) pe fisa de înscriere.
5. Identificarea animalelor :
Toate animalele sunt identificate conform regulilor în vigoare tip european.
Animalele expuse nu trebuie sa fie cu vârsta peste 6 ani. Inelele tăiate și
distinctive(personalizate, aluminiu) sunt interzise. Pentru iepuri se vor prezenta
obligatoriu certificate de origine eliberate de FNCPPAMR.
6. Vânzarea animalelor: Fiecare crescător îsi poate pune animalele la vânzare,
pe tabelul de inscriere prezintă prețul (în lei). Atenție – se vor vinde doar
animalele care au pret scris în catalog, cu un comision de 15% către
organizatori. Exponatele care nu au preț de vânzare pot fi cumpărate din
expoziție cu taxă fixă către organizatori de 50 lei.
Ridicarea animalelor cumpărate se face începând de vineri ora 10.00, ele
putând fi retrase din expoziție până cel târziu duminica, ora 14.00 în baza
bonului de livrare primit de la organizatori.
Organizatorii nu își asuma nici o responsabilitate dacă animalele cumpărate și
neridicate până la această dată, vor fi luate din nou de către crescător.
7. –Premii :
1- Campion National colecție
2- Campion Absolut individual
3- Campion National individual
4- Vicecampion - individual şi colecţie, dacă sunt peste 10 colecţii pe varietate
Campionul National colecție : Cea mai buna colecție din aceeași rasa si
varietate de culoare, reprezentată de 12 exponate (minim 3 colectii) de la
minim 3 crescători, va obține titlul de Campion National de colecție. Rezultatul
pentru cea mai buna colecție se obține adunând punctele celor 4 exponate care
formează o colecție. O colecție trebuind sa obțină un minim de 376 puncte.
Campion Absolut: se acordă pentru exponatul cu punctajul cel mai mare pentru
fiecare grupă de rasă din exponatele prezentate.
Campionul National: Pentru cel puțin 10 de exponate înregistrate din aceeași
rasă și varietate de culoare, cu condiția să dețină cel puțin 3 exponate calificativ
foarte bun. Cel mai bun animal va fi premiat dacă are minim 95 de puncte. La
peste 20 de exponate din aceeași rasă se acorda titlul de Campion (mascul și
femelă).
Vicecampion: La peste 50 de exponate din aceeași varietate de culoare cu un
calificativ foarte bun de minim 95 pct.
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Rase rare: Mai multe rase combinate într-un grup de minim de 10 exponate şi
minim 3 colecţii cel mai bun exponat individual sau cea mai bună colecție a acestui
grup va fi atribuit titlul de " Campion National ".
În cadrul Expoziției Naționale se organizează competiţie separată pentru
expozanții cu vârsta sub 18 ani care vor fi premiați în aceleași condiții ca și cele
de mai sus menționate.
8. Reglementări Veterinare
8.1 Regulamentele veterinare și de transport al exponatelor se efectuează conform
legislației sanitare veterinare în vigoare.
Toate exponatele vor fi însoțite de certificat sanitar veterinar eliberat de
medicul veterinar concesionar.
8.2 Exponatele depistate la recepție și pe timpul expoziției ca fiind bolnave sunt
adăpostite în zona amenajată pentru carantină.
8.3 Exponatele vor fi hrănite și adăpate din ziua sosirii .
9. BENEFICII ARBITRI
9.1 Cazare
Organizatorul expoziției va asigura pentru arbitri 2 nopți de cazare
9.2 Mese
Organizatorul va asigura 2 mese de cină, 1 masă de mic dejun și 1 masă prânz
9.3 Cheltuieli de transport
Arbitrilor li se solicită să călătorească în grupuri de minim 3 arbitri și să prezinte
bonul fiscal de alimentare pentru decontarea unui singur mijloc de transport și să
justifice distanța de la domiciliu la centrul expozițional.
9.4 Arbitri în calitate de persoană de contact
Dacă un arbitru este de asemenea şi delegat pentru asociația sa și a călătorit cu
transportul animalelor, cheltuielile de călătorie nu pot fi solicitate de la organizatori.
10. Beneficii delegați
Asociațiile/cluburile care vor avea nominalizate minim 100 exponate vor beneficia
de cazare pentru un delegat pe perioada expoziției, 4 nopţi la cămin cu 2 locuri în
camera.
11. Reclamații : Data limita pentru orice fel de reclamație este 16 decembrie 2019.
Acestea trebuie adresate, în scris, organizatorului .
VĂ AȘTEPTĂM CU MIC CU MARE LA ACEST EVENIMENT MULT AȘTEPTAT !
COMITETUL DE CONDUCERE
F.N.C.P.P.A.M.R.
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