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REGULAMENTO DA 40º EXPOSIÇÃO DE PÁSSAROS DA SOC 

PERÍODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2019 – SEDE DA SOC 

 

Finalidade, local e data: 

 A Associação Ornitológica Caxiense – SOC promoverá o 40º Campeonato 

Regional de Canários de Cor e Porte, de acordo com as regras e informações 

estabelecidas neste regulamento, que tem por objetivo orientar os criadores e 

demais participantes do evento. A finalidade do Campeonato é reunir e integrar os 

criadores. 

 O local do evento será na Sede da SOC – Rua Borges de Medeiros, nº 42 A – 

Centro, Caxias do Sul – RS, CEP 95001-970, CNPJ 90.774.712/0001-50, no período 

de 06 a 09 de junho de 2019.  

 

CAPÍTULO 1 

DO CAMPEONATO 

 

Art.1 – No campeonato haverá concurso nos seguintes segmentos ornitológicos: 

1) Canários de Cor 

2) Canários de Porte 

Art. 2 – Os julgamentos serão executados de acordo com as normas da OBJO, em 

vigência por ocasião do Campeonato. 

Art. 3 – As divisões dos diversos segmentos ornitológicos estarão de acordo com a 

nomenclatura oficial vigente e aprovada pela OBJO. 

Art. 4 – Como regra geral, as aves só poderão participar com anel do próprio criador 

ou com anel seriado do ano anterior ao da realização do campeonato. 

Parágrafo 1º - A exatidão dos dados dos anéis das aves inscritas (numeração, 

diâmetro, sigla e ano) é de responsabilidade do criador. 
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Parágrafo 2º - Os anéis estão sujeitos à verificação da comissão organizadora com 

supervisão da Diretoria Técnica da SOC. 

 

CAPÍTULO 2  

DOS CONCURSOS 

 

Seção 1 – Canários de Cor 

Art. 5 – Nos concursos de canários de cor, as inscrições são livres tanto na 

categoria individual como na categoria quarteto. 

Art. 6 – Os canários de cor serão classificados individualmente ou em quarteto até o 

quinto lugar. 

Art. 7 - O campeonato da SOC é classificatório para o Campeonato Estadual e 

Campeonato Brasileiro, estarão classificados os pássaros primeiros e segundos 

colocadas na categoria individual com a pontuação mínima de 88 pontos e o 

primeiro ou segundo na categoria quarteto com pontuação mínima de 354 pontos. 

Art. 8 – Para efeito da premiação e classificação para séries, eficiência e 

classificação geral de criadores, será utilizada a tabela de pontuação abaixo: 

INDIVIDUAIS 

Classificação Pontuação Pontuação 

 > 90 pontos < 90 pontos 

1º Lugar 24 pontos 12 pontos 

2º Lugar 16 pontos 8 pontos 

3º Lugar 10 pontos 5 pontos 

4º Lugar 6 pontos 3 pontos 

5º Lugar 4 pontos 2 pontos 
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QUARTETOS 

Classificação Pontuação Pontuação 

 > 360 pontos < 360 pontos 

1º Lugar 36 pontos 18 pontos 

2º Lugar 24 pontos 12 pontos 

3º Lugar 16 pontos 8 pontos 

4º Lugar 10 pontos 5 pontos 

5º Lugar 6 pontos 3 pontos 

 

Seção 2 – Canários de Porte 

Art. 9 – Nos concursos de canários de porte, as inscrições são livres tanto na 

categoria individual como na categoria quarteto. 

Art. 10 – Os canários de porte serão classificados individualmente ou em quarteto 

até o quinto lugar, em cada categoria dentro de cada raça. 

Art. 11 - O campeonato da SOC é classificatório para o Campeonato Estadual e 

Campeonato Brasileiro, estarão classificados os pássaros primeiros e segundos 

colocadas na categoria individual com a pontuação mínima de 88 pontos e o 

primeiro ou segundo na categoria quarteto com pontuação mínima de 354 pontos. 

Art. 12 – Para efeito da premiação e classificação para raças, eficiência e 

classificação geral de criadores, será utilizada a tabela de pontuação abaixo: 

INDIVIDUAIS 

Classificação Pontuação Pontuação 

 > 90 pontos < 90 pontos 

1º Lugar 24 pontos 12 pontos 

2º Lugar 16 pontos 8 pontos 

3º Lugar 10 pontos 5 pontos 

4º Lugar 6 pontos 3 pontos 

5º Lugar 4 pontos 2 pontos 
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QUARTETOS 

Classificação Pontuação Pontuação 

 > 360 pontos < 360 pontos 

1º Lugar 36 pontos 18 pontos 

2º Lugar 24 pontos 12 pontos 

3º Lugar 16 pontos 8 pontos 

4º Lugar 10 pontos 5 pontos 

5º Lugar 6 pontos 3 pontos 

 

NOTA: Serão somados os pontos obtidos por cada criador nos dois tipos de 

concurso, individual e quarteto. 

 

CAPÍTULO 3 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 13 – As inscrições serão feitas de 23 de maio a 01 de junho de 2019, 

diretamente no FOBNET. As inscrições encerram as 23h59min do dia 01 de junho 

de 2019. 

Art. 14 – O valor da inscrição será de RS 8,00 por pássaro, inclusive para o reserva 

do quarteto. 

Caso não haja a participação dos pássaros inscritos no campeonato, serão cobrados 

os valores respectivos das inscrições do criador. 
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CAPÍTULO 4 

DA ENTREGA E PREPARAÇÃO DOS EXEMPLARES 

 

Art. 15 – Para canários de Porte a entrega e preparação dos pássaros será no dia 

06 de junho de 2019 das 08h00min as 18h00min, na sede da SOC. Para os canários 

de Cor a entrega e preparação dos pássaros será nos dias 06 e 07 de junho de 2019 

das 8h00min as 18h00min. 

 

CAPÍTULO 5 

DO JULGAMENTO 

 

Art. 16 – Julgamentos serão nos dias 07, 08 e 09 de junho a parit das 08h00min, na 

sede da SOC. O julgamento dos canários de Porte será realizado no dia 07 de junho 

e o julgamento dos canários de Cor será realizado nos dias 08 e 09 de junho, ambos 

os julgamentos estão a cargo do juiz Ubiratan Gross Alencastro. 

 

CAPÍTULO 6 

DA RETIRADA DOS EXEMPLARES 

 

Art. 17 – Os pássaros podem ser retirados após o término do julgamento e escolha 

do “Best in Show” de cada segmento, canários de Porte na sexta-feira e canários de 

Cor no domingo. 

Paragrafo Único: Se o criador necessitar efetuar a retirada dos seus pássaros 

antes do término do julgamento de todas as cores do segmento previsto no 

art.17, o mesmo não participará da disputa do “Best in Show”. 
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CAPÍTULO 7 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 18 – Haverá concurso por eficiência, estando apto a participar o criador que 

inscrever no mínimo 20 (vinte) conjuntos (cada quarteto contará como um conjunto). 

Art. 19 – Haverá a escolha do pássaro “Best in Show” na categoria de canários de 

Cor e na categoria de canários de Porte, o vencedor será o pássaro que tiver a 

maior pontuação do concurso, caso ocorra empate de dois ou mais pássaros com a 

maior pontuação, os mesmos voltam para a mesa de julgamento e a escolha do 

vencedor fica a cargo do juiz do campeonato Ubiratan Gross Alencastro. Apenas os 

pássaros inscritos na categoria individual estão aptos a concorrer ao prêmio de “Best 

in Show”. 

Parágrafo único: Haverá premiação com rosetas para os pássaros classificados em 

primeiro lugar na categoria individual (com pontuação = ou superior a 90 pontos) e 

na categoria quarteto (com pontuação = ou superior a 360 pontos), os pássaros 

escolhidos como “Best in Show” receberão uma roseta personalizada. 

 

CAPÍTULO 8 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 22 – Todas as gaiolas de exposição serão imunizadas de acordo com a higiene 

adequada. 

Art. 23 – É obrigatória a apresentação de GTA (Guia de Transporte Animal), na 

entrega das aves, o criador deverá solicitar a GTA de retorno no mesmo local onde 

retira sua GTA. 

Art. 24 – A GTA (Guia de Transporte Animal) e o Atestado Sanitário podem ser 

emitidos pelo médico veterinário oficial do evento (M.V. Cleiton Giovani Benetti 

CRMV-RS 16.627) aos criadores que solicitarem ao mesmo, ao valor de R$ 30,00 
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(Atestado Sanitário + GTA + documentos anexos necessários), o valor será cobrado 

pela SOC juntamente com as inscrições dos associados. 

Art. 25 – A alimentação das aves durante o período da exposição será de 

responsabilidade da SOC, que fornecerá mistura de sementes própria para a 

espécie e água, os criadores/expositores que desejarem oferecer outro tipo de 

alimentação aos seus pássaros estão autorizados, porém e de sua responsabilidade 

o fornecimento do mesmo. 

Art. 26 – A abertura da SEDE de exposição será as 8h00min e fechamento as 

18h00min. 

Art. 27 – A SOC não se responsabilizará por furtos, doenças ou morte dos 

exemplares, devendo, no entanto envidar todos os esforços necessários para que 

tais problemas não aconteçam. 

Art. 28 – Os casos omissos, não previstos neste Regulamento, serão analisados 

pela Comissão Organizadora da exposição.  

Art. 29 – A comissão da exposição será formada pelos respectivos a seguir: 

 Sr. Edgar Crippa 

 Sr. Duval Ravizzon 

 Sr. Salvador de Assumpção 

 Sr. Cleiton Giovani Benetti 

 

Art. 30 – Revogam-se as disposições em contrario que versem sobre assuntos 

objetos do presente regulamento. 

 

CONTATOS 

 

- Edgar Crippa:                        Tel: 54 99978-3018 

 

- Salvador de Assumpção:     Tel: 54 99978-1188 

 

- Cleiton Giovani Benetti:       Tel: 54 99956-4265 


