GLOSTER CLUBE DE PORTUGAL

DOSSIER DA 18ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO GCP
Caros associados e amigos,
É com enorme satisfação que vamos realizar a 18ª Exposição Nacional do Gloster Clube
de Portugal.
A Exposição Anual do GCP tem evoluído ao longo dos anos tornando-se num evento de
excelência tanto na divulgação do clube, como na do canário Gloster. Acreditamos
firmemente que o caminho até aqui está longe de estar concluído, mas é com muito
orgulho que podemos afirmar nos dias de hoje, que os nossos glosters estão já ao nível
dos melhores do mundo.
Na sequência deste trajecto de sucesso e como o sonho comanda a vida, continuamos a
perseguir um objectivo ambicioso, mas que com a ajuda de todos acreditamos ser
possível:

Muitos e bons glosters na 18ª Exposição Nacional do GCP, com o lema:

“100 Criadores e 1000 glosters”.

Ajustámos as classes em convergência com o IGBA esperando deste modo aproximarnos do padrão europeu e alargando assim o espectro de exemplares a concurso.
Este é sem a menor dúvida o grande evento do GCP, no qual todos os seus sócios
depositam as maiores esperanças e ilusões.
A Direcção e a Comissão Organizadora têm a responsabilidade e o compromisso de
assegurar as condições necessárias à realização de uma Exposição exemplar.
Os associados, a quem se destina em primeiro lugar esta exposição, terão do seu lado a
responsabilidade e certamente a satisfação de participar numa das melhores exposições
de glosters do mundo.
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Por fim, para o êxito desta exposição ser realmente abrangente, contamos com a
participação de todos os amantes do Gloster e simpatizantes das aves em geral.
Vamos transformar a nossa 18ª Exposição numa grande festa, onde para além do
convívio, poderemos apreciar excelentes glosters e cimentar a vocação nacional do
nosso clube.
Desde já expressamos os votos de sucesso a todos a todos os participantes.

A Direcção do GCP
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INFORMAÇÕES GERAIS:
Local e Data de realização da Exposição:
Santarém, CNEMA (http://www.cnema.pt/) – dias 30/11 e 1 de Dezembro
de 2019.

Inscrições obrigatórias:
Envio obrigatório da ficha de inscrição completa até 24 de Novembro de
2019. Após esta data a Direcção reserva o direito de não aceitar mais
inscrições.
Caso efectue pagamento através de transferência bancaria ou deposito,
deverá apresentar comprovativo da mesma no acto de entrega das aves.
Poderá também efectuar o pagamento com a entrega das aves.
A

ficha

de

inscrição

pode

ser

enviada:

-

por

mail

para

glosterclubeportugal@gmail.com- por correio para Rua da Junqueira, Nº
390, 1º Dto 1300-340 LISBOA

Entrega das aves:
Dia 29 de Novembro, das 19 às 20 horas e dia 30 de Novembro das 7.00
às 08.00 horas, no CNEMA, Santarém.

Julgamento das aves:
Dia 30 de Novembro das 8h30 às 14h, pelos juízes Rene Alssema, Robert
Tipker e Jorge Quintas.

Abertura ao público:
Dia 30 de Novembro das 16.00 horas às 21.00 horas;
Dia 1 de Dezembro das 11.00 horas às 17.30 horas.
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Jantar Convívio:
- Dia 30 de Novembro, no restaurante A Grelha em Santarém. A ementa e
condições a divulgar brevemente.
Venha jantar e fazer a festa connosco!!

Recolha das aves pelos criadores/expositores:
- Dia 01 de Dezembro após entrega dos prémios (previsão 17H30).
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REGULAMENTO

1º. Definição e âmbito de aplicação

O presente regulamento aplica-se ao evento competitivo de ornitologia denominado 18ª
Exposição Nacional do Gloster – 2019 organizado pela Direcção do Gloster Clube de
Portugal (GCP).

2º. Local e data de realização

A 18ª Exposição Nacional do Gloster – 2019 terá lugar no CNEMA em Santarém, no
decorrer da AVISAN, nos dias 30 e 1 de Dezembro.

3º. Organização e gestão

A organização da exposição é da responsabilidade da Direcção do Gloster Clube de
Portugal e demais colaboradores devidamente identificados.

4º. Corpo de juízes

O corpo de juízes será formado pelos senhores Rene Alssema, Robert Tipker e Jorge
Quintas.
5º. Expositores

Serão admitidos como expositores criadores de gloster de nacionalidade portuguesa ou
estrangeira.
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Todos os expositores deverão indicar o seu número de criador, comprometendo-se a
autorizar a organização a efectuar todas as diligências que considere necessárias à sua
verificação.
Os expositores participam na competição de forma amadora e exclusivamente com
objectivos de índole recreativa.
Pelo acto de inscrição, os expositores tomam conhecimento deste regulamento e
renunciam ao direito a qualquer indemnização.
Os expositores comprometem-se a aceitar as decisões da organização, bem como as
decisões do corpo de juízes.

6º. Aves a concurso

Apenas será admitida a inscrição de gloster portadores de anilhas oficiais do próprio
criador.

7º. Inscrições, classes e categorias

O preço de inscrição de cada ave é de 2 euros para sócios do GCP e de 4 euros para os
não sócios, a pagar no acto de entrega da inscrição, ou entrega das aves.
Para os sócios GCP haverá uma bonificação na inscrição das aves por múltiplos de 10,
em que pode inscrever duas gratuitamente. Se inscrever 12 aves paga apenas 10, se
inscrever 24 aves paga apenas 20 de inscrição. O pagamento será validado mediante a
apresentação do documento comprovativo da transferência bancária ou depósito do
numerário.
A inscrição das aves poderá ser realizada por carta ou e-mail até ao dia 24 de Novembro
de 2019, data a partir da qual a Direcção reserva o direito de não aceitar qualquer
inscrição.
A inscrição só será válida se efectuada na respectiva ficha de inscrição (também
disponível no site – www.glosterclubeportugal.com ), dentro das classes da lista anexa a
este regulamento e depois de liquidado o valor das aves a inscrever.
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Não será permitido alterar a classe de inscrição das aves no dia da sua entrega.
No acto da inscrição cada criador deverá indicar a categoria em que se integra, sendo
consideradas as seguintes: Noviços – com um máximo de participação de quatro anos
seguidos ou interpolados em exposições nacionais realizadas pelo GCP. Após este
período os criadores Noviços passam automaticamente à categoria de Campeões;
Campeões – os criadores com participação seguida ou interpolada em mais de quatro
exposições nacionais, realizadas pelo GCP;

8º.Catálogo

Será editado um catálogo a entregar a todos os expositores, que para o efeito pagarão 3
euros no acto de inscrição das aves. Serão disponibilizados catálogos adicionais para os
interessados ao preço de 5 euros.

9º.Gaiolas

Os expositores deverão fazer entrega das suas aves em gaiolas próprias do standard
(formato e cores) tipo IGBA limpas e sem marcas (foto em anexo).
As gaiolas não poderão ter qualquer elemento identificativo do criador.
Os fundos das gaiolas deverão estar cobertos exclusivamente com alpista, não sendo
aceite qualquer outro produto.
Os bebedouros permitidos são os exteriores, de cor preta e semicirculares e os do tipo
“miniatura” cilíndricos, transparentes e com base branca de 45ml, com 3,5*6,2cm (foto
em anexo).

10º. Entrega das aves

- Dia 29 de Novembro, das 18 às 20 horas e dia 30 de Novembro das 7.00 às 08.00
horas, no CNEMA, Santarém.
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No acto de entrega das aves será verificado o seu estado sanitário, sendo recusada a
aceitação de aves que não se encontrem em perfeito estado de saúde.

11º. Julgamentos e classificações

O julgamento e as classificações decorrerão no dia 30 de Novembro, das 8h30 às 14h.
O julgamento será feito à maneira britânica: o juiz compara as aves e coloca-as, dentro
de cada classe, do primeiro ao sétimo lugar. Não haverá pontuação e a ficha de
julgamento apenas contém o número da gaiola e o lugar obtido, se for caso disso. Até ao
fim da classificação as gaiolas só terão uma etiqueta numerada, sendo confidencial o
número das gaiolas.
Embora as decisões dos juízes depois de tomadas não possam ser alteradas, estes
estarão no recinto da exposição para responder às questões colocadas por todos os
interessados. Para tal efeito, os interessados deverão contactar os elementos da
organização.
Durante o período de julgamento, é permitida a presença de pessoas para assistirem ao
trabalho do juiz, desde que permaneçam ordeiramente nos lugares indicados pela
organização.

12º.Troféus

Serão atribuídos troféus: ao Melhor Gloster, ao Melhor Oposto, ao Melhor TPE a Verde,
ao Melhor Clear, ao Melhor Buff, ao Melhor Intenso, ao Melhor Canela, ao Melhor Branco
(ou relacionado), ao Melhor Grizzle e ao Melhor Noviço.

13º.Alimentação, gestão e disposição das aves na exposição

A alimentação das aves, a sua gestão e disposição durante o campeonato é da exclusiva
responsabilidade da organização, que procurará assegurar as melhores condições de
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instalação e alimentação de todas as aves presentes, bem como a adequada vigilância e
segurança.
A organização (GCP) não poderá ser responsabilizada por qualquer acidente, morte ou
roubo de qualquer ave.

14º. Horário de abertura ao público

- Dia 30 de Novembro das 16.00 horas às 21.00 horas;
- Dia 1 de Dezembro das 11.00 horas às 17.30 horas.

15º. Entrega de prémios

A entrega de prémios efectuar-se-á no dia 1 de Dezembro a partir das 17h30.

16º. Devolução das aves

O levantamento das aves será efectuado no dia 01 de Dezembro, a partir das 18h,
prioritariamente para os expositores que residam em locais mais distantes, considerandose depois a ordem de chegada das inscrições à organização.

17º.Encerramento

A exposição será encerrada com a devolução de todas as aves.

18º. Omissões e casos não previstos

Os casos não previstos são resolvidos por decisão da comissão organizadora tendo em
conta o disposto na lei geral Portuguesa.
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ANEXO
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Lista de Classes
1

Nevado (Buff), Menos de 25% de Verde, Macho Corona, Coroa Escura, Adulto

39

2

Nevado (Buff), Menos de 25% de Verde, Fêmea Corona, Coroa Escura, Adulto

40

3

Nevado (Buff), Menos de 25% de Verde, Macho Consorte, Adulto

41

4

Nevado (Buff), Menos de 25% de Verde, Fêmea Consorte, Adulto

42

5

Nevado (Buff), Menos de 25% de Verde, Macho Corona, Coroa Escura, Novo

43

6

Nevado (Buff), Menos de 25% de Verde, Fêmea Corona, Coroa Escura, Novo

44

7

Nevado (Buff), Menos de 25% de Verde, Macho Consorte, Novo

45

8

Nevado (Buff), Menos de 25% de Verde, Fêmea Consorte, Novo

46

9

Nevado (Buff), Entre 25% e 75% de Verde, Macho Corona, Coroa Escura, Adulto

47

10

Nevado (Buff), Entre 25% e 75% de Verde, Fêmea Corona, Coroa Escura, Adulto

48

11

Nevado (Buff), Entre 25% e 75% de Verde, Macho Consorte, Adulto

49

12

Nevado (Buff), Entre 25% e 75% de Verde, Fêmea Consorte, Adulto

50

13

Nevado (Buff), Entre 25% e 75% de Verde, Macho Corona, Coroa Escura, Novo

51

14

Nevado (Buff), Entre 25% e 75% de Verde, Fêmea Corona, Coroa Escura, Novo

52

15

Nevado (Buff), Entre 25% e 75% de Verde, Macho Consorte, Novo

53

16

Nevado (Buff), Entre 25% e 75% de Verde, Fêmea Consorte, Novo

54

17

T.P.E a Verde, Macho Corona, Adulto

55

18

T.P.E a Verde, Fêmea Corona, Adulto

56

19

T.P.E a Verde, Macho Consorte, Adulto

57

20

T.P.E a Verde, Fêmea Consorte, Adulto

58

21

T.P.E a Verde, Macho Corona, Novo

59

22

T.P.E a Verde, Fêmea Corona, Novo

60

23

T.P.E a Verde, Macho Consorte, Novo

61

24

T.P.E a Verde, Fêmea Consorte, Novo

62

25

Intensivo, Macho ou Fêmea Corona, Coroa Escura ou Grizzle, Adulto

63

26

Intensivo, Macho ou Fêmea Consorte, Adulto

64

27

Intensivo, Macho ou Fêmea Corona, Coroa Escura ou Grizzle, Novo

65

28

Intensivo, Macho ou Fêmea Consorte, Novo

66

29

Canela Buff, Macho ou Fêmea Corona Adulto

67

30

Canela Buff, Macho ou Fêmea Consorte Adulto

68

31

Canela Buff, Macho ou Fêmea Corona Novo

69

32

Canela Buff, Macho ou Fêmea Consorte Novo

70

33

Branco ou Relacionado, Macho ou Fêmea Corona Adulto

71

34

Branco ou Relacionado, Macho ou Fêmea Consorte Adulto

72

35

Branco ou Relacionado, Macho ou Fêmea Corona Novo

73

36

Branco ou Relacionado, Macho ou Fêmea Consorte Novo

74

37

Buff, Macho ou Fêmea, Coroa Clara ou Grizzle, Corpo Claro Adulto

75

38

Buff, Macho ou Fêmea, Coroa Clara ou Grizzle, Corpo Claro Novo

76

Notas: - As Classes 29, 30,31, 32, 67, 68, 69 e 70 incluem os Ágatas, Pasteis e Isabéis.
- As Classes 33, 34,35, 36, 71, 72, 73 e 74 incluem os Brancos com manchas canela (Fawns).
- Classes 1 a 38 – Campeões; classes 39 a 76 - Noviços
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