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3º Prémio "Galo de Barcelos"
Regulamento do concurso

1 - DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente regulamento diz respeito ao evento competitivo de ornitologia denominado, 3º Prémio "Galo
de Barcelos “organizado pela Associação Ornitológica de Barcelos.

2 - LOCAL DE REALIZAÇÃO
O concurso terá lugar na Rua das Batistas nª 178, Abade de Neiva, Barcelos.

3 - ORGANIZAÇÃO
A organização será efetuada pelos corpos sociais da Associação Ornitológica de Barcelos.

4 - EXPOSITORES
a)

Podem participar expositores inscritos em qualquer clube e Federação.

b)

Todos os expositores ao inscreverem as suas aves, tomam conhecimento deste regulamento e

renunciam expressamente a todo e qualquer direito de indemnização moral ou material, decorrendo da sua
participação nesta exposição, ou resultante das classificações, desclassificações, suspensões, exclusões ou
prémios obtidos, comprometendo-se a aceitar qualquer decisão da organização, bem como do corpo de juízes.

5 - AVES A CONCURSO
Só serão admitidas a concurso aves que possuam anilha de metal fechada emitidas pelas suas federações,
devendo STAM das anilhas corresponder ao do criador inscrito.

6 - INSCRIÇÃO
a)

A inscrição só será válida se efetuada na ficha oficial de inscrição.

b)

A inscrição das aves será apenas admitida pela lista de secções e classes que se encontrão no site

da Associação com a seguinte morada, www.aobarcelos.pt ou na sede da Associação.
c)

A ficha de inscrição deverá dar entrada na sede da Associação Ornitológica de Barcelos, ou no

local da exposição até à receção das aves
d)

O expositor terá de inscrever cinco (5) aves.

e)

O preço de inscrição será de 5.00 euros a ser liquidado no ato da inscrição.
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f)

A classificação será a media mais alta obtida pelas cinco aves, em caso de empate será vencedor

o expositor que tiver a ave melhor classificada e por ai abaixo, se mesmo assim continuar empatado será feito
o desempate da seguinte forma;
g)

Será posto o número do expositor (s) numa bola e será tirado uma bola e assim será achado o

vencedor.
h)

Aves que a ficha de julgamento esteja "fora de classe" não serão considerada ou seja terá zero

pontos.
Única. Não há limite de inscrições, mas não pode repetir a mesma ave e só é valido com 10 ou mais
concorrentes.

