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ODPRTA RAZSTAVA PTIC 

NOVA GORICA 2011 
 

 

Društvo za varstvo in vzgojo ptic Nova Gorica organizira Odprto razstavo ptic NOVA GORICA 2011,  
v času od 10. do 13. novembra 2011 v telovadnici Biotehniške šole, Ulica Padlih borcev 26, Šempeter 
pri Gorici. 
 

PROGRAM PRIREDITVE: 

• Sprejem ptic:    10.11.2011 od 09.00 ure do 20.00 ure 

• Ocenjevanje:   11.11.2011 od 8.00 ure naprej 

• Razstava:    12.11.2011 od 8.00 ure do 19.00 ure   

13.11.2011 od 8.00 ure do 14.00 ure 

• Podelitev posebnih priznanj:  13.11.2011 ob 12.00 uri 

• Prevzem ptic:   13.11.2011 ob 14.30 uri 
 

Rezultati bodo objavljeni na internetnem naslovu Društva http://dvvpng.si dne 11.11.2011 po 22:00 
uri.  
 

NAGRADE: 
 

Vse prvo uvrščene ptice v posamezni kategoriji prejmejo kokardo.  
 
Za vse prvo, drugo in tretje uvrščene ptice v posamezni kategoriji gojitelj prejme diplomo in ročno 
poslikano glino z imensko ploščico. 
 

Organizator podeljuje plaketo ptici, ki je dosegla najvišje število točk v naslednjih skupinah: 
• lipokromski kanarčki skupine D 
• melaninski kanarčki skupine D 
• postavni kanarčki skupine skupine E 
• eksoti skupine F 
• ptice iz skupin G  H  
• standard papige  
• papige skupine  J K L M N 

 

Organizator podeljuje posebno nagrado – polovico pršuta za 10 najboljših ptic (minimalno 890 
točk) v naslenjih kategorijah: 

• najboljšim 10 lipokromskim kanarčkom z belim faktorjem 
• najboljšim 10 lipokromskim kanarčkom z rumenim faktorjem 
• najboljšim 10 lipokromskim kanarčkom z rdečim faktorjem 
• najboljšim 10 melaninskim kanarčkom z belim faktorjem 
• najboljšim 10 melaninskim kanarčkom z rumenim faktorjem 
• najboljšim 10 melaninskim kanarčkom z rdečim faktorjem 
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• najboljšim 10 kodrastim kanarčkom 
• najboljšim 10 postavnim kanarčkom 
• najboljšim 10 eksotom 
• najboljšim 10 pticam favne evrope in križancem (skupine G in H) 
• najboljšim 10 papigam standard (skupine I) 
• najboljšim 10 papigam skupin J K L M N 

 

Dodatno:  
Organizator podeljuje spominski pokal vsem mladoletnim gojiteljem, ki bodo sodelovali na 
tekmovanju. Obvezno morajo na prijavnico pripisati "mladoleten".« 
 
Organizator si pridržuje pravico do podelitve dodatnih nagrad, ki niso razpisane. 

 

 

 

POGOJI TEKMOVANJA 
 

 

• Pravico do tekmovanja imajo vsi gojitelji, s pticami lastne vzgoje, ki so obročkane z veljavnimi 
obročki COM-a, letnik 2011. Ptice iz skupin G, H, I, J, K in M lahko tekmujejo z obročki letnika 
2010 in 2011, ptice iz skupin L in N pa z obročki letnika 2008, 2009, 2010 in 2011. 

• Tekmovalec mora izpolniti prijavnico čitljivo. Vnesti mora vse zahtevane podatke, zlasti 
pomembno pa je, da pri križancih iz skupine H navede tudi imena staršev. Vse nečitljive in 
nepopolne prijavnice bodo zavrnjene! 

• Tekmujejo lahko tudi vse domorodne ptice. Prijavnici je obvezno potrebno priložiti fotokopijo 
ustreznega dokazila o dovoljenju za gojitev in zadrževanje domorodnih ptic (CITES).  

• Posamezen gojitelj mora na tekmovanje prijaviti najmanj 5 ptic. 
• Taksa po prijavljeni ptici znaša 3,50 EUR, za vsakega tekmovalca pa je obvezen katalog, po ceni 

5,00 EUR. Takso društva plačajo za svoje tekmovalce na transakcijski račun Društva za varstvo in 
vzgojo ptic Nova Gorica, številka  02241-0254740135, pri NLB d.d. Nova Gorica. 

• Prijavnico z dokazilom o plačani taksi je potrebno poslati na naslov: dvvpng@yahoo.com 
(obvezno zahtevati potrditev prejema) ali na naslov: Fornazarič Zlatko, Gradnikove brigade 41, SI 
- 5000 Nova Gorica, Slovenija. Prijave morajo prispeti najkasneje do 30 oktobra 2011, do polnoči. 
Poznejše prijave se ne bodo upoštevale.  

• Za napačne, nečitljive ali nepopolne prijave nosite odgovornost sami! 
• Organizator ne vrača denarja za prijavljene, a ne prispele ptice. 
• Če je predhodno prijavljena ptica slučajno kakorkoli preminula ali zbolela, jo lahko zamenjate z 

drugo ptico, vendar mora pripadati isti vrsti in isti skupini.  
• Organizator se obvezuje poskrbeti za ustrezno temperaturo prostorov, redno hranjenje in nudenje 

sveže vode pticam. V času prireditve bo organizirano ustrezno dežurstvo. Pod temi pogoji 
organizator zavrača sleherno izplačilo odškodnine za eventualno poginule, pobegle ali ukradene 
ptice. 

• Prinesitelj bo ob prinosu ptic prejel seznam prijavljenih ptic z ustrezno številko kletke. Prinesitelj 
mora sam poskrbeti, da bo prijavljena ptica v pravi kletki. Kletko bo prinesitelj sam zaprl z vezico.  

• Organizator bo sprejemal ptice samo skupinsko, odnosno po društvih in nikakor po posameznikih, 
zato opozarja člane društev, da se temu primerno organizirajo. 

• Eventuelne reklamacije bo sprejemal predsednik tekmovalne komisije - izključno v pisni obliki 
najkasneje do 13.11.2011 do 09.00 ure. Reklamacije se lahko nanašajo na vse razen na oceno in se 
taksirajo 30,00 EUR za posamezno ptico in 50,00 EUR za kolekcijo. Taksa se v primeru 
upravičene reklamacije vrne. O reklamaciji bo odločala tekmovalna komisija. Odločitev 
tekmovalne komisije je dokončna.  

• Pred proglasitvijo osvojenih mest in podelitvijo nagrad, bo komisija preverjala identičnost 
obročkov do osvojenega 5. mesta. Morebitne nepravilnosti bodo odpravljene z diskvalifikacijo. 
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• V okviru prireditve bo organizirana prodajna razstava. Na posebnem prostoru bodo postavljene 
mize 220 cm x 80 cm. Cena za posamezno mizo znaša 50,00 EUR. (polovica mize 25,00 EUR). 
Rezervacije pošljite na elektronski naslov: dvvpng@yahoo.com (obvezno zahtevati potrditev 
prejema) ali na naslov: Fornazarič Zlatko, Gradnikove brigade 41, SI - 5000 Nova Gorica, 
Slovenija. Rezervacije bomo sprejemali do zasedbe prostih miz oziroma najkasneje do 30 oktobra 
2011 do 24.00 ure. 
 

 
Za vse morebitne informacije smo vam na voljo na elektronskih naslovih: dvvpng@yahoo.com in 
crtomir@siol.net oziroma na telefonu številka 040 209 403 Zlatko Fornazarič ali 041 401 192 Črtomir 
Zakrajšek 
 
 
V pričakovanju Vaših prijav in ponovnega prijateljskega srečanja, vas prisrčno pozdravljamo! 
 
 
 
 
 

NABAVA HRANE 
 
 

Tudi letos bo v nedeljo, 13.11.2011, možna nabava semenske in druge hrane za ptice. 
Naročilo lahko oddate na elektronski naslov crtomir@siol.net oziroma na telefonsko številko 041 
401 192 Črtomir Zakrajšek do 30.10.2011. 
 


