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São Paulo 05 de Março 2016
Prezado Associado,

O Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados tem a satisfação de poder
contar com VSª em seu Quadro Associativo,
ssociativo, razão pela qual leva ao seu
conhecimento as normas e cronogramas para os concursos oficiais e exposição de
vendas.
CONCURSO OFICIAL CPCCF – CANÁRIOS DE PORTE e CÔR
C
2016
1. Para participar do Concurso Oficial,
Oficia o Criador
riador deverá estar em dia com a
Anuidade do Clube até a data da inscrição dos pássaros.
2. Nos Canários de Porte deverá ser obedecida a nomenclatura oficial da
FOB/OBJO. Vide Anuário Técnico da FOB.
3. Nos Canários de Côr
C
deverá ser obedecida a nomenclatura oficial da
FOB/OBJO. Vide Anuário Técnico da FOB.
4.. Os quartetos serão julgados
julgado 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
penas pássaros anilhados em 2015.
201
7. Não haverá
verá limite de inscrição para pássaros: Individual ou Quarteto.
uarteto.
8.. Todos os pássaros serão classificados individualmente ou em quartetos do 1º ao
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.
10.. No concurso individual, a pontuação mínima exigida para que o 1° e 2°
colocados de cada classe possam ser inscritos no Campeonato Brasileiro
Brasileiro é de 87
(oitenta e sete) pontos,, no concurso de quartetos a pontuação mínima do primeiro
lugar é de 350 (trezentos e cinqüenta)
cinqüenta pontos.

EFICIÊNCIA:
Estarão aptos a concorrer nesta modalidade os criadores
criadores que inscreverem o
mínimo de 20 pássaros.. O índice de eficiência será apurado dividindo o total de
pontos obtidos pelo criador pela quantidade de suas aves inscritas no concurso. O
quarteto equivale a uma ave.

CAMPEÃO DE SÉRIE (Categoria válida para canários de Côr e Porte)
Nesta categoria vence o criador que obter mais pontos na série correspondente.
DAS RESPONSABILIDADES:
O CENTRO PAULISTA não se responsabilizará por eventuais mortes, fugas,
furtos ou outros danos a 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:
-Troféus para o Campeão de Eficiência, 1º, 2º e 3º lugar.
-Troféu para o Campeão de Série de Porte. No caso de um mesmo criador ter 2 ou
mais séries, estes serão mencionados no mesmo troféu.
-Troféu para o Campeão de Série de Côr:
De uma à duas séries - Um troféu contendo as séries.
De três à seis séries - Um troféu contendo as séries.
Acima de sete séries – Um troféu contendo as séries.
-Troféu para cada Canário Campeão 90 pontos ou mais, 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 ou mais, no caso de um mesmo
criador ser campeão de 2 ou mais quartetos será mencionado em um único troféu.
-Troféu para o criador 1° colocado no Concurso Oficial (Campeão Geral Cor e
Porte, troféus separados).

PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2016
- As aves classificadas com pontuação igual ou superior a 87 pontos e quartetos
com pontuação acima de 350 pontos, poderão ser enviadas ao Campeonato
Brasileiro. Devendo o criador comunicar ao Clube confirmando a inscrição de suas
aves e o pagamento deverá ser efetuado na secretaria do clube até a data prevista.
- As aves que forem classificadas em 1° ou 2° lugar com pontuação de 87, 88, 89
podem ser enviadas ao Campeonato Brasileiro a critério do criador.
-Lembramos que a regra da FOB é que quando o Criador classifica um canário no
clube em 1° ou 2° lugar com pontuação igual ou superior a 87 pontos, o mesmo
terá a vaga para participar no Brasileiro podendo levar outro pássaro (mesmo que
este não tenha concorrido) no lugar do pássaro classificado desde que este
apresente a mesma classe da ave classificada.

CRONOGRAMA DO CONCURSO OFICIAL DE CANÁRIOS DE PORTE

- Este ano as inscrições deverão ser feitas pelo Associado diretamente no portal da
FOB NET ( http://fobnet40.azurewebsites.net// ) até o dia 05 de Junho de 2016,
observamos que passando esta data não será possível fazer inscrição, uma vez que
o sistema fecha o Campeonato.
- A taxa de inscrição será de R$ 6,00 por ave e deverá ser paga no dia da entrega
das mesmas no Clube antes da soltura e não será aceito pagamento posterior.
- A entrega dos Pássaros será no dia 17 de junho de 2016 das 09 às 16:00 hs.
- O Julgamento dos pássaros será nos dias 18 e 19 de junho de 2016.
- Retirada dos pássaros somente após o termino do Concurso. Caso haja a
necessidade da retirada antecipada dos pássaros, o criador pagará taxa de R$ 5,00
por ave.
Obs. Nenhum pássaro deverá ser colocado ou retirado das gaiolas sem o
acompanhamento de um Diretor, ou pessoa designada.
Obs2. Este regulamento deverá ser assinado pelo Criador e por um Diretor no
momento da entrega dos pássaros e ficará em posse do Centro Paulista.

CRONOGRAMA DO CONCURSO OFICIAL DE CANÁRIOS DE CÔR
Este ano as inscrições deverão ser feitas pelo Associado diretamente no portal da
FOB NET ( http://fobnet40.azurewebsites.net// ) até o dia 22 de Maio de 2016, 00
hs. Passando esta data não será possível fazer inscrição, uma vez que o sistema
fecha o Campeonato.

- A taxa de inscrição será de R$ 6,00 por ave e deverá ser paga no dia da entrega
das mesmas no Clube antes da soltura e não será aceito pagamento posterior.
- A entrega dos Pássaros será dia 03 de Junho de 2015 das 09:00 às 16:00 hs.
- O Julgamento dos pássaros serão nos dias 04 e 05 de Junho de 2016.
- Retirada dos pássaros será somente após o termino do concurso. Caso haja a
necessidade da retirada antecipada dos pássaros, o criador pagará taxa de R$ 5,00
por ave.
Obs. Nenhum pássaro deverá ser colocado ou retirado das gaiolas sem o
acompanhamento de um Diretor, ou pessoa designada.
Obs2. Este regulamento deverá ser assinado pelo Criador e um Diretor no
momento da entrega dos mesmos do Centro Paulista.

CAMPEONATO BRASILEIRO 2016

Prezado Associado,

O Centro Paulista comunica que poderão participar do Campeonato Brasileiro
somente os pássaros classificados em 1° e /ou 2° lugar com pontuação mínima de
87 pontos, ou seja os pássaros com 86 pontos ou menos não poderão participar do
CB, assim como os 3°, 4° e 5° lugares.
Esta parte geralmente é o clube que tem que fazer o pagamento das inscrições. A
FOB não libera para os Associados, portanto o mesmo deverá efetuar o pagamento
na Secretária do Clube - O Criador é responsável pela inscrição no Campeonato
Brasileiro diretamente no portal da FOB NET ( http://fobnet40.azurewebsites.net//
) e as inscrições deverão ser feitas até o dia 04 de julho de 2016.
A inscrição para o Brasileiro é de R$ 12,00 por Ave paga pelo Criador.
Todo Criador participante do Brasileiro deverá pagar a taxa de R$ 10,00
referente ao catálogo de resultados (obrigatório). As inscrições de todos os
canários com 87, 88 e 89 pontos ou mais, ficarão ao encargo do criador.
Para participar do CB será necessário o atestado sanitário e a GTA de cada
Criador. A Secretaria da Agricultura não permite que o Clube transporte todos os
pássaros, assim cada Criador que for participar do CB deverá ter sua própria
GTA e se responsabilizar pelo transporte de suas aves até Itatiba, e para tanto
deverá fazer previamente seu cadastro no GENDAVE dentro do site da Secretária,
sugerimos fazer com antecedência, em caso de dúvidas estaremos a disposição para
qualquer orientação e os custos serão: R$ 15,00 da GTA e R$ 65,00 do Atestado
Veterinário, o Clube pagará as custas do profissional que fará este trabalho junto
à Secretária exceto o cadastro no GENDAVE.

Nivaldo Raposo
Presidente

