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São Paulo 25 de Março de 2015
Prezado Associado,
O Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados apresenta abaixo o Regulamento
do Concurso Baby Show 2015.
CONCURSO BABY SHOW 2015 – CÔR E PORTE
1. Para participar do Concurso o Criador deverá estar com a anuidade 2015 em dia e é
exclusivo para Sócios do CF onde estará em julgamento os canários do Criador.
2. Nos Canários de Porte deverá ser obedecida a nomenclatura oficial da FOB (Vide
Anuário Técnico da FOB n° 14 – janeiro de 2015).
3. Nos Canários de Cor deverá ser obedecida a nomenclatura oficial da FOB (Vide
Anuário Técnico da FOB nº 14 – janeiro de 2015).
4. Os quartetos serão julgados na sequência normal do concurso.
5. Não será permitida a apresentação de pássaros para concurso, sem anilha, com mais de
uma anilha, com anilha violada ou anilha de outro clube, aves doentes, parasitadas e com
cistos de plumagem
6. Concorrerão apenas pássaros anilhados em 2014.
7. Não haverá limite de inscrição para pássaros: individual ou quarteto.
8. Todos os pássaros serão classificados individualmente ou em quartetos até o 5° lugar.
9. Todos os pássaros classificados terão suas anilhas vistoriadas por uma comissão da
diretoria. As adulterações de anilhas incorrerão em falta gravíssima podendo culminar com
a expulsão do associado do Centro Paulista.

DAS RESPONSABILIDADES:
O CENTRO PAULISTA não se responsabilizará por eventuais mortes,fugas,furtos ou
outros danos à pássaros durante o evento, embora fará o possível para que não haja tais
ocorrências.
Casos omissos que eventualmente possam ocorrer, serão julgados por uma comissão de
no mínimo três diretores recrutados na ocasião pelo presidente ou vice.

DA PREMIAÇÃO:

- Troféu para cada Canário Campeão 90 pontos, no caso de um mesmo criador ter 2 ou
mais canários campeões, estes serão mencionados no mesmo troféu.
- Troféu para cada Quarteto Campeão 360 pontos
No caso de um mesmo criador ser campeão de 2 ou mais quartetos será mencionado em um
único troféu.
- A entrega dos Troféus será no almoço de confraternização em data a determinar no mês
de Dez/15

CRONOGRAMA DO CONCURSO BABY SHOW 2015 - PORTE E COR:

- As inscrições para o concurso de Canários de Porte e Cor deverão ser feitas em nossa sede
social até o dia 12 de Abril de 2015.
- A relação de pássaros deverá ser preenchida de acordo com a nomenclatura Oficial para
canários de Porte. (vide Anuário Técnico da FOB) obs. Quem não possuir o anuário técnico
pode solicitar a nomenclatura oficial na secretaria do Clube.
- A taxa de inscrição será de R$ 4,00 por pássaro.
- A entrega dos Pássaros: 01 de Maio de 2015 das 09:00 às 14:00 Hs.
- Julgamento dos pássaros: 02 e 03 de Maio de 2015.
- Retirada dos pássaros somente após o termino do concurso. Caso haja a necessidade da
retirada antecipada dos pássaros, o criador pagará taxa de R$ 3,00 por ave.
Obs. Nenhum pássaro deverá ser colocado ou retirado das gaiolas sem o acompanhamento
de um Diretor, ou pessoa designada.

Nivaldo Raposo
Presidente

Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados
Rua da Moóca,1437 – Baixos do Viaduto Alberto Mesquita de Camargo – Cep 03103-001 – Moóca – Sede Própria – São Paulo –SP
C.N.P.J. 49.922.024/0001-97 – Fone: (0xx11) 3209-6887 – Site: www.frisados.com.br email: centrofrisados@ig.com.br

INSCRIÇÃO PARA O BAY SHOW 2015 – COR

Criador;_____________________________________________Sócio n°______________
CPF:____________________________Fone:____________________________________
Endereço:_________________________________________________________________

ANEL / ANO

CODIGO

ABREVIATURA INDIVIDUAL

QUARTETO
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INSCRIÇÃO PARA O BABY SHOW 2015 -PORTE

Criador;_____________________________________________Sócio n°______________
CPF:____________________________Fone:____________________________________
Endereço:_________________________________________________________________
ANEL / ANO

CODIGO

ABREVIATURA INDIVIDUAL

QUARTETO

