PRAVILNIK O TEKMOVANJIH
Zaradi vse pogostejšega problema, da društva ne zmorejo narediti društvenega
tekmovanja in razstave se je vodstvo Zveze odločilo, da naredi pravilnik, ki
opredeljuje na kakšen način se lahko tekmuje znotraj Zveze.
V Zvezi poznamo društvena, meddruštvena, regijska ali mednarodna tekmovanja
ter na koncu državno tekmovanje.
Pogoj za sodelovanje na državnem
tekmovanju je, da mora sleherni gojitelj (razen gojitelji pevcev ter člani - gojitelji
društva organizatorja državne razstave), ki se odloči da svojimi pticami tekmuje
na najmanj enem od prej naštetih tekmovanj.
1. Za vsa tekmovanja članov ter društev mora biti obveščena Zveza kako tudi
Zbor sodnikov in sicer;
- seznam članov, ter s koliko pticami je društvo sodelovalo na eni od
omenjenih tekmovanj,
- obvestilo o svojih udeleženih članih je dolžno poslati matično društvo.
2. Za priznanja štejejo tekmovanja, ki so organizirana preko Zveze in jih
ocenjujejo slovenski sodniki.
Pri mednarodnih tekmovanjih pa je pogoj, da je za sojenje delegirana
večina slovenskih sodnikov.
3. V prejšnji točkah so navedeni pogoji za nastop na državnem tekmovanju,
ki pa je tudi pogoj za prijavo na svetovno prvenstvo.
4. Izjema »oprostitve« za sodelovanje na enem izmed predtekmovanj do
državnega tekmovanja po tem pravilniku pa so:
- gojitelji pevcev,
- člani oz. gojitelji društva, ki organizira državno razstavo.
5. Za svetovno tekmovanje pa je za vse gojitelje pogoj;
- sodelovanje na državnem tekmovanju.

6. S tem Pravilnikom o tekmovanjih Zveza smatra;
- da smo pomagali društvom, predvsem kjer so težave s članstvom oz.
kadrom.
- nismo prikrajšali sodnikov ocenjevalcev, katerim je prav tako pogoj pred
vsakim državnim tekmovanje, da morajo opraviti vsaj eno ocenjevanje.
7. Za sodnike, ki ocenjujejo pevce, velja isto pravilo (točka 4) kot pri gojiteljih
pevcev, da ni striktni pogoj za ocenjevanje na državnem vsaj eno
predhodno ocenjevanje ker jim tega praktično ne moremo omogočiti.
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