ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 1
Οι παρόντες κανονισμοί ορίζουν τους κανόνες που πειθαρχούν τις ορνιθολογικές
εκδηλώσεις που διεξάγονται από τη λέσχη μας και έχουν σαν σκοπό:
α. Να βοηθήσουν στην συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων στα ορνιθολογικά
προβλήματα.
β. Να συσφίξουν το συλλογικό θεσμό μεταξύ των μελών εκτροφέων της λέσχης.
γ. Να διαδώσουν στο κοινό τη γνώση των πουλιών και τα συναφή προβλήματα
που έχουν σε σχε% ση μ΄αυτα% .
δ. Να υποστηρίξουν τη βελτίωση της ποιότητας , των πουλιών που υποστηρίζει
η λέσχη μας.

Άρθρο 2
Κάθε μέλος μπορεί να επιδείξει όσα πτηνά θέλει είτε μεμονομένα είτε σε τετράδες (stam),
αρκεί να είναι δακτυλιδωμένα με τα στοιχεία της λέσχης του.
Πουλιά με δακτυλίδια άλλου εκτροφέα θα πρέπει να δηλώνονται κατά τον εγκλωβισμό,
και αυτομάτως τοποθετούντε στην Β κατηγορία. (Κατηγορία χωρίς μετάλια αλλά
κανονική κρίση)
Πτηνά που φέρουν ξένα δαχτυλίδια και δεν έχουν δηλωθεί στην επιτροπή έκθεσης θα
αποκλείονται .Αν εντοπιστεί εκτροφέας που φέρει πολλά πτηνά με ξένα δαχτυλίδια και
δεν τα έχει δηλώσει , τότε η επιτροπή έκθεσης θα εξετάσει το συμβάν και μπορεί να
προβεί και σε αποκλεισμό του εκτροφέα (συμπεριλαμβανομένου και των υπολοίπων
πτηνών του ακόμα και αν φέρουν δικό του δαχτυλίδι) . Θα πραγματοποιηθεί εκτενής
έλεγχος στα δακτυλίδια των νικητών προς αποφυγή λάθος αποτελεσμάτων στην έκθεση.

Άρθρο 3
Εκθεσιακά κλουβιά υποχρεούται να διαθέτει ο εκτροφέας και να είναι σύμφωνα με τους
κανονισμούς της C.O.M. ή των Ε.Τ.Ε. Εάν η λέσχη διαθέτει εκθεσιακά κλουβιά,
προτεραιότητα διάθεσης και χρήσης έχουν τα μέλη της επαρχίας. Λεπτομέρειες για τη
διάθεση κλουβιών θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ε.Λ.Κ.Ε. www.elkeclub.gr

Άρθρο 4
Τα πουλιά εκτίθενται με ευθύνη του εκτροφέα, όπως και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή
του στην έκθεση, αποδεχόμενος τους κανονισμούς της έκθεσης. Η Ε.Λ.Κ.Ε. και η
οργανωτική επιτροπή της Έκθεσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια, κλοπή,
διαφυγή, θάνατο των συμμετέχοντων πτηνών. Με την αίτηση συμμετοχής ο εκτροφέας
αποδέχεται τους όρους και κανονισμούς της έκθεσης και εξουσιοδοτεί πλήρως την
Ε.Λ.Κ.Ε. για την φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση των πτηνών.

Άρθρο 5
Σε περίπτωση μη κανονικότητας που γίνεται κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού, η
Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να αποκλείσει τον διαγωνιζόμενο από την εκδήλωση.
Αν οι παρατυπίες διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια ή μετά την κρίση, η επιτροπή θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποκλείσει τα πουλιά από τις ταξινομήσεις και από την
βράβευση.
Στην περίπτωση που η παρατυπία θεωρηθεί επιβλαβής, δηλαδή στην περίπτωση
αποδεδειγμένου ρόλου με σκοπό να εξαπατηθεί η Οργανωτική Επιτροπή ή ο κριτής, ο
εκθέτης πρέπει να αποκλεισθεί από οποιαδήποτε ταξινόμηση ή βραβείο, τα δε πουλιά
πρέπει να δοθούν στην Οργανωτική Επιτροπή για ενεχόμενη επιβεβαίωση. Τα σχετικά
έγγραφα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία, για τις πειθαρχικές διαδικασίες της
περίπτωσης.

Άρθρο 6
Τα κλουβιά αριθμούνται συνεχόμενα με μια μοναδική αρίθμηση και έχουν καρτέλες με
την κλάση και την ταξινόμηση στο διαγωνισμό. Κανένα άλλο στοιχείο δεν παρουσιάζεται
πάνω στην καρτέλα των κλουβιών.

Άρθρο 8
Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε οποιονδήποτε πριν το άνοιγμα της έκθεσης, παρά μόνο σε
αυτούς που ασχολούνται με την οργάνωση της έκθεσης, τους κριτές και τους
μαθητευόμενους κριτές. Τα εκθέματα πρέπει να είναι στο χώρο της έκθεσης το
προηγούμενο βράδυ της έκθεσης και στις ώρες εγκλωβισμού που αναγράφεται στο
πρόγραμμα. Κανένα πουλί δε μπορεί να αποχωρήσει πριν το τέλος της έκθεσης και χωρίς
την άδεια του Διευθυντή της έκθεσης.

Άρθρο 9
Για την ορθή διεξαγωγή της έκθεσης, ορίζεται 1μήνα πριν την έκθεση, Οργανωτική
Επιτροπή από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, η οποία και απαρτίζεται από το Διευθυντή,
Υποδιευθυντή, Γραμματέα και δυο (2) μέλη. Ο Διευθυντής της έκθεσης είναι υπεύθυνος
για τη σύνταξη, ταξινόμηση, βράβευση και όποια άλλη δραστηριότητα προβλέπεται από
τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από τον
Υποδιευθυντή. Ο Γραμματέας επιβλέπει τις εργασίες εγκλωβισμού, καθώς και όλα τα
διοικητικά θέματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή της έκθεσης. Η Οργανωτική
Επιτροπή έχει έδρα το γραφείο διεύθυνσης της έκθεσης και ορίζεται από το Δ.Σ. της
λέσχης.

Άρθρο 10
Για τις ανάγκες της έκθεσης εκτυπώνεται ένας κανονισμός-πρόγραμμα, στον οποίο
αναφέρονται τα παρακάτω:
α. Τα στοιχεία της λέσχης (όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο).
β. Τις προβλεπόμενες ημερομηνίες για εγκλωβισμό, κρίση, άνοιγμα για το κοινό,
καθώς και την ώρα και ημέρα βράβευσης και αποπεράτωσης της έκθεσης.
γ.

Το χώρο που θα γίνει η έκθεση.

δ. Ενδεχόμενα ειδικά γραφεία και τρόπους απονομής, συμπεριλαμβανομένων
των βραβείων και δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες ορνιθολογικού χαρακτήρα,
υποστηριζόμενες από μέλη που δεν είναι εκτροφείς.
ε. Διαφήμιση που δεν πρέπει να είναι αντίθετη με την ορνιθολογία και τους
σκοπούς της λέσχης.
Ο κανονισμός συνοδεύεται από ένα δελτίο δήλωσης που αφορά τον εγκλωβισμό των
πουλιών. Η συμπλήρωση του δελτίου είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τον
εκτροφέα που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Επισημαίνεται η ανάγκη αποστολής
του δελτίου συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή (.xls, .pdf, .doc), πριν τον εγκλωβισμό.
Αυτό βοηθάει την καλύτερη οργάνωση από την επιτροπή καθώς και την επίσπευση του
εγκλωβισμού. Εκτροφείς που στέλνουν το δελτίο συμμετοχής ηλεκτρονικά, έχουν
προτεραιότητα στον εγκλωβισμό καθώς και σε συλλογικά κλουβιά εκθέσεως.

Άρθρο 11
Το πρωτόκολλο εγγραφής κρατείται μυστικό μέχρι το τέλος της κρίσης. Σε αυτό
σημειώνονται τα στοιχεία του εκτροφέα (επώνυμο, όνομα, κλπ), η κλάση του πουλιού
και ο αριθμός του δακτυλιδιού.

Άρθρο 12
Η λέσχη υποχρεούται με έξοδά της στη συντήρηση των εκτιθεμένων στην έκθεση
πουλιών, από τον εγκλωβισμό μέχρι και το τέλος της έκθεσης.
Άρθρο 13
Δικαίωμα για βράβευση έχουν τα πουλιά που πληρούν τις προυποθέσεις των κανονισμών
βάση της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Συνομοσπονδίας (COM) της εκάστοτε χρονιάς.
Επίσης μπορούν να δημιουργηθούν οι παρακάτω κλάσεις:
α. Πουλιά μεγαλύτερης ηλικίας, (κατηγορία Β, χωρίς μετάλεια)
β. Πουλιά κάθε ηλικίας σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης,
χρησιμοποιούμενο για ανταλλαγές.

Άρθρο 14
Στην ολική αριθμητική κρίση εκφρασμένη από τον κριτή, αντιστοιχεί μια ταξινόμηση
αξίας ορισμένη όπως ακολουθεί:
Από 90 έως 100 μονάδες: Άριστο ή Πρωταθλητής.
Από 86 έως 89 μονάδες: Καλό.
Από 80 έως 85 μονάδες: Επαρκές.
Από 79 μονάδες και κάτω: Ανεπαρκές.
Ο κανονισμός-πρόγραμμα, μπορεί να υποβάλει την απονομή των βραβείων του
διαγωνισμού στη συνέχεια μιας από τις παραπάνω ταξινόμησης αξίας. Τα πουλιά που
έχουν ταξινομηθεί ανεπαρκή, αποκλείονται από οποιαδήποτε βράβευση. Η μέγιστη
βαθμολογία που μπορεί να πάρει ένα πουλί δεν μπορεί να ξεπερνά τους 95 Βαθμους. (95
max)

Άρθρο 15
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπεύθυνος είναι ο κριτής για την ταξινόμηση των πουλιών.

Άρθρο 16
Οι καρτέλες της ολικής βαθμολογίας με τον αριθμό του κλουβιού, την επωνυμία της
λέσχης, την ένδειξη της βαθμολογίας, την υπογραφή και την σφραγίδα του κριτή,
επικολλώνται στο κλουβί.

Άρθρο 17
Ο κριτής λειτουργεί κατά τη δική του υπευθυνότητα και η κρίση του είναι τελεσίδικη και
δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Άρθρο 18
Ο κριτής κατά τη διάρκεια της κρίσης, είναι εφομοιωμένος σε σωματειακό επίπεδο με ένα
δημόσιο λειτουργό και σαν τέτοιος θα προστατεύεται από την ένωση κριτών σε
ενδεχόμενες ενοχλήσεις.

Άρθρο 19
Ο κριτής μπορεί να απέχει από το να αρχίσει ή να συνεχίσει τη κρίση στις παρακάτω
περιπτώσεις:
α. Όταν τα πουλιά δεν ανήκουν στην κατηγορία για την οποία αυτές είναι
γνωστές.
β. Όταν τα πουλιά ανήκουν σε ράτσες ή ποικιλία που δεν προβλέπεται η κρίση
τους.
γ. Όταν βρίσκονται σε ακατάλληλους χώρους, με τεχνητό φωτισμό ή ομοίως με
ανεπαρκές φως ή ακατάλληλη θερμοκρασία.
δ. Όταν παρεμβάσεις του κανονισμού, εμποδίζουν ή δυσκολεύουν την εργασία
του.

Άρθρο 20
Απαγορεύεται κάθε μορφής εμπορίου πουλιών στην έκθεση .

Άρθρο 21
Η λέσχη διαθέτει ένα βραβείο το οποίο πρέπει να απονεμηθεί στο πουλί της κλάσης Α,
δακτυλιδωμένο, σε ένα από τα είδη ή ράτσες που διαγωνίζονται, το οποίο έχοντας
επιτύχει την πιο υψηλή βαθμολογία, πάντως όχι χαμηλότερη από 93 βαθμούς, θα
ανακηρυχθεί Πρωταθλητής της κατηγορίας. (Champion ) .
Άρθρο 22
Το άνοιγμα της έκθεσης στο κοινό, μπορεί να γίνει μόνο μετά το πέρας των εργασιών της
επιτροπής κρίσης, διαδοχικά σε εκείνες που αναφέρεται στον κανονισμό-πρόγραμμα.
Άρθρο 23
Οι διαμαρτυρίες και οι αναφορές όχι σχετικά με τη κρίση για υποτιθέμενες ανωμαλίες ή
παραβιάσεις του κανονισμού, μπορούν να παρουσιαστούν από οποιονδήποτε που είναι
μέλος της λέσχης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κλεισίματος της έκθεσης.
Η διαμαρτυρία παρουσιάζεται στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της λέσχης.

Άρθρο 24
Κάθε παρανομία εξακριβωμένη σε βάρος συμμετέχοντος στην έκθεση, πρέπει να
καταλογίζεται στον ενδιαφερόμενο μέσω της καρτέλας κρίσης. Ο ενδιαφερόμενος
εκθέτης μπορεί να αναφέρει δια μέσου του Διευθυντή της εκθέσεως, τις δικαιολογίες του.
Η μη παρουσιαζόμενη δικαιολογία από τον ενδιαφερόμενο μέχρι το κλείσιμο της έκθεσης,
θα καταστήσει ενεργητική την πειθαρχική απόφαση.

Άρθρο 25
Οι παρανομίες των παρόντων κανονισμών και των ειδικών κανονισμών σε θέματα
ορνιθολογικών εκδηλώσεων που γίνονται από τους συμμετέχοντες στην έκθεση,
διώκονται από το Δ.Σ. και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρατυπίας, με μια από τις
παρακάτω αποφάσεις:
α. Διαγραφή της αναγνώρισης του συμμετέχοντος για την εκδήλωση.
β. Αποπομπή και διαγραφή από τη λέσχη, με απόφαση του Δ.Σ.
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