
 
 

 

REGLAMENT DEL XII CONCURS-EXPOSICIÓ D’ORNITOLOGIA 

CIUTAT DE L’HOSPITALET’17 
 

 

DATES DEL CONCURS I INSCRIPCIÓ 
 

 

- Recepció d’exemplars: 

  Divendres, 3 de novembre, de 16 a 21:30 h. 

- Enjudiciament: 

  Dissabte, 4 de novembre. 

- Apertura de l’exposició: 

  Diumenge, 5 de novembre, de 10 a 12 h. 

- Lliurament de premis: 

  Diumenge, 5 de novembre, de 12 a 13 h. 

- Recollida d’exemplars: 

  En acabar l’entrega de premis. 

- Lloc del concurs-exposició: 

  Centre Cultural Sanfeliu de L`Hospitalet 

  C/Emigrant, nº 27. 

  L’Hospitalet de Llobregat 

- Telèfons de contacte: 

   President: 639 380 716, de 7 a 21 h. 

   Secretari: 637 815 062, de 7 a 21 h 

- Preus d’inscripció: 

   2 euros/exemplar per als socis; 2,50 euros/exemplar per als no socis 

 

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ, REGLAMENT I QUALIFICACIÓ DEL 

JURAT 

 

Hi poden participar tots els criadors afiliats a la COM amb exemplars  

anellats a l’any 2017 i els exòtics de l’any anterior. Hi pot participar fauna 

europea autoritzada i domèstica. 

 

Els exemplars només han de portar una anella tancada registrada per la societat 

a la qual pertanyin i no s’acceptaran marques d’altres tipus. Es obligatori anotar 

el nº d’anella a l’hora d’inscriure’ls-hi. 



 

Dels errors d’inscripció en seran únicament responsables els expositors. 

 

Els exemplars que es presentin al concurs han d’estar en perfecte estat 

de salut i pertinentment desparasitats; la comissió organitzadora refusarà tot 

 exemplar que no manifesti un perfecte estat de salut i higiene. Tot i això, 

 comptarem amb la presència de la veterinària que ens ha expedit el certificat 

 veterinari. Els criadors no podran retirar cap exemplar de l’exposició, excepte en 

 cas de malaltia i amb el vistiplau de la comissió organitzadora. 

 

Les gàbies d’exposició són facilitades per la societat. 

 

Els criadors no podran retirar cap exemplar de l’exposició, excepte en 

cas de malaltia i amb el vistiplau de la comissió organitzadora. 

 

En cas de mort o desaparició de l’exemplar per qualsevol circumstància, la  

societat tan sols es compromet a entregar l’anella de l’exemplar mort al criador;  

aquest no en podrà exigir res més. La societat es compromet a posar tots 

els mitjans al seu abast per què això no passi. 

 

Per optar a premi, cada grup que opti a premi ha de reunir 10 ocells individuals. 

Si no n’hi han, es reagruparan amb una altra gama. 

 

                                         Individual                       

A. Gran premi 91 punts  

B. Primer premi 90 punts  

C. Segon premi 89 punts  

D. Tercer premi 88 punts  

 

            Si no n’hi ha, el premi quedarà desert. 

 

Cada criador per optar a premi ha d’aportar un mínim de 4 exemplars amb anella 

pròpia. Un criador pot portar exemplars amb una anella que no és seva, que 

s’enjudiciaran, però no optaran a premi; igualment haurà de portar el permís 

corresponent del criador original si el vol posar a nom d’aquest. 

 

            La comissió organitzadora es reserva el dret de comprovar les anelles dels                      

 exemplars que hagin obtingut premi. 

 

            L’enjudiciament es farà segons les normes del Colegio Oficial de Jueces de  

 C.O.E. (Confederación Ornitológica Española). 

 

 a. L’enjudiciament dels exemplars es realizarà a porta tancada i tan sols tindran 

 accès al recinte els senyors jutges i les persones encarregades d’entregar 

 exemplars. 

 

 b. La classificació que emetran els senyors jutges serà inapelable. 

 

 



 c. Tot criador que cregui que s’ha comès un error, ho pot comunicar per escrit a 

 la junta directiva d’aquesta societat en un plaç de quinze dies des de la 

 clausura. Aquesta estudiarà el seu cas com tots els que es presentin i donarà 

 notificació als interessats. 

 

 d.  La participació en aquest concurs suposa per part del participant l’acceptació 

 d’aquest reglament. El reglament podrà ser modificat total o parcialment quan 

 algunes causes imprevistes ho aconsellin.  

 

e.  No es podran entrar gàbies, ni transportins o similars a la sala d’exposició 

durant el temps del concurs. Tampoc es podrà establir relacions comercials a la 

sala del concurs, ni per vendre ni per intercanvi d’exemplars. 

 

 

 NOMENCLATURES GRUPS A CONCURS 

 

 D: canaris de color. 

 E: canaris de postura. 

 F: exòtics. 

 G: fauna europea. 

 H: híbrids. 

 J: psitàcides i periquitos. 

 

 

 JUTGES 

 

 El llistat de jutges serà facilitat pel Colegio Oficial de Jueces de C.O.E. 

 (Confederación Ornitológica Española) quinze dies abans del concurs. 

 

 COMISSIÓ D’HONOR 

 

   Sra. D
a
 Nuria Marin i Martinez. 

   Alcaldessa de l’Excelentissim Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. 

   Sr. D. Francesc Vendrell Clopés 

   Presidente de la Federacio Ornitològica Catalana F.O.C. 

   Sr. D. Josep Miquel Badia Casas 

   President de la Societat Ornitológica de L’Hospitalet 

 

   I tots els presidents de totes les societats afiliades a F.O.C. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSIÓ ORGANITZADORA 

 

   President   Josep Miquel Badia Casas 

   Vice-presidenta  Ruth Barragán Llaberia 

   Secretari   Oscar Pozo Manzano 

   Tresorer   Juan Carlos Ponce González 

   Vocals    Vicente Tebar Ruiz 

    Francisco Delgado García 

       David Aldana Carrizosa 

       Eduardo Saenz Bazo 

 

    

 

 

   OBSERVACIONS 

 

   La majoria de criadors que s’hi presenten al concurs no disposen de nucli  

   zoològic, però sí que en tenen carnet de criador nacional d’àmbit i   

   reconeixement mundial (Confederació Ornitològica Mundial-C.O.M.). 
 

 

 

 

 


