1η Παναττική Έκθεση 2015
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
1-6 Δεκεμβρίου 2015
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Το παρόν, ορίζει τους κανόνες που διέπουν την 1η Παναττικη Έκθεση Πτηνών Συντροφιάς.

 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Με τον όρο, ( συνδιοργάνωνες ) εννοούμε τους 5 συλλόγους με έδρα την Αττική οι οποίοι
διοργανώνουν την έκθεση. Αναλυτικά τους εξής : ΑΛΟΠ,ΑΣΕΚ,ΕΛΚΕ,ΠΣΕΕΠ,GPCC.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμέτοχης στην έκθεση έχουν όλα τα μέλη – εκτροφείς, (ανεξαρτήτως) των
ομοσπονδιών Π.Ο.Ο και Ε.Ο.Ο με την προϋπόθεση τα εκθεσιαζόμενα πτηνά ,να φέρουν
κλειστού τύπου δαχτυλίδια συλλόγων που ανήκουν στην δύναμη των παραπάνω
Ομοσπονδιών.
Το κόστος ανά πτηνό ορίζετε στα 2€ με μέγιστο τα 40€

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η διάρκεια της έκθεσης ορίζεται από την Τρίτη 1 Δεκέμβριου 2015 έως και την Κυριακή 6
Δεκέμβριου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Τρίτη 1 Δεκέμβριου - εγκλωβισμός
Τέταρτη 2 Δεκέμβριου – Κρίση πτηνών
Πέμπτη 3 Δεκέμβριου – Κρίση πτηνών
Παρασκευή 4 Δεκέμβριου – Κρίση πτηνών – άνοιγμα έκθεσης για το κοινό ( μετά το πέρας της
κρίσης )
Σάββατο 5 Δεκέμβριου – Ανοιχτή για το κοινό ( απονομές )
Κυριακή 6 Δεκέμβριου - Ανοιχτή για το κοινό ( απεγκλωβισμός 14:00 )

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα σε οτιδήποτε έχει σχέση με την ίδια την Έκθεση και
οφείλει να ενεργεί άμεσα για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής εχουν οριστεί μετά από συνεννόηση με τους
συλλόγους – διοργανωτές οι παρακατω :




Διευθυντή Έκθεσης ( Δρίτσας Νεκτάριος)
Γενικός Γραμματέας ( Μοσχογιαννάκης Παναγιώτης )
Ταμίας ( Ρίζος Βασίλης)
Σε περίπτωση κολλήματος του Διευθυντή Έκθεσης τον αντικαθιστά ο Γενικός
Γραμματέας

Κατα την διάρκεια της έκθεσης η Οργανωτική Επιτροπή έχει έδρα, το γραφείο της γραμματείας
στον χώρο της Έκθεσης.

 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχουν δημιουργηθεί Ομάδες Εργασίας με βάση τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της
έκθεσης και οποίες απαρτίζονται από μέλη των συλλογών – διοργανωτών, με σκοπό την
διευκόλυνση των εκτροφέων κατά την παράδοση και εγκλωβισμό των εκθεμάτων αλλά και την
ομαλή λειτουργία κατά την διάρκεια της κρίσης. (και σίτισης των πτηνών.)
Για κάθε ομάδα εργασίας υπάρχει ένας υπεύθυνος συντονιστης ο οποίος είναι σε συνεχή
επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή. Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας φέρουν διακριτικά
ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσημα.

 ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΩΝ
Ο κάθε εκτροφέας είναι απολύτως υπεύθυνος για τα πουλιά του (χαρακτηρισμός και
κατηγοριοποίηση-κλουβιά-σήμανση ) , κατά την ώρα της παράδοσης- εγκλωβισμού. Δεκτά θα
γίνονται μόνο τα πτηνά που φέρουν δαχτυλίδια κλειστού τύπου με τον κωδικό του εκτροφέα
και διάμετρο σύμφωνη με τα στανταρς της παγκοσμια ομοσπονδια COM.
Πουλιά με κωδικό δαχτυλιδιού που δεν ανήκουν στον εκτροφέα θα μηδενίζονται. Σε
περίπτωση παραποιημένων δαχτυλιδιών θα αποβάλλεται ο εκτροφέας.
Δεν θα γίνονται δεκτά πουλιά με διπλά ή πλαστικού τύπου δαχτυλίδια.
Δεν γίνονται δεκτά πουλιά που η κατοχή τους αντίκειται στις υπάρχουσες νομοθετημένες
απαγορεύσεις ( συνθήκη CITES κ.λπ. )

 ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
Για όλη την διάρκεια της κρίσης των πτηνών επιτρέπεται η είσοδος στην Έκθεση μόνο στις
Ομάδες Εργασίας και στην Οργανωτική Επιτροπή και μόνο σε αυτούς.
Η κρίση των πτηνών θα γίνει κατά τα βαθμολογικά πρότυπα της παγκόσμιας ομοσπονδίας
COM.
Αν κατά την διάρκεια της κρίσης διαπιστωθεί παρατυπία με σκοπό να εξαπατηθεί η
Οργανωτική Επιτροπή ή ο κριτής τότε αυτομάτως θα αποβάλλεται ο εκτροφέας από την
έκθεση και όλα του τα πτηνά θα μηδενίζονται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο
πουλί δειχνει ότι δεν είναι υγείες θα ειδοποιειται ο κτηνιατρος της εκθεσης και αυτομάτως θα
ενημερώνεται η Οργανωτική Επιτροπή καθώς και ο εκτροφέας.

Οι βαθμολογίες και οι θέσεις έχουν ως εξής :
1η θέση, μπορούν να πάρουν πουλιά, με βαθμολογίες 90-91-92-93
2η θεση, μπορούν να πάρουν πουλιά που θα λάβουν βαθμολογίες 90-91-92
3η θέση, μπορούν να πάρουν πουλιά που θα λάβουν βαθμολογίες 90-91
Ανάλογα με την σειρά κατάταξής τους.
Επίσης θα υπάρξουν οι ακόλουθες κατηγορίες CHAMPION
Κατηγορία D,E,F1,F2,G1,G2,H,I1,I2,J,K,
Συνολικά 11 Champion
Για τον χαρακτηρισμό του Champion κάθε κατηγορίας οι κριτές της κατηγορίας συγκεντρώνουν
πτηνά με την μεγαλύτερη βαθμολογία (93) και αποφασίζουν ποιο θα ανακηρυχτεί Champion.

