
68. světový šampionát – Matosinhos 2020 

OBECNÁ NAŘÍZENÍ 

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Toto nařízení se vztahuje na akci nazvanou 68. C.O.M. světový šampionát ptactva – Matosinhos 2020, 
organizovaný FONP – FEDERAÇAO ORNITOLOGICA NACIONAL PORTUGUESA a C.O.M. – Portugalsko, s 
koordinací a dohledem C.O.M. – Confédérace Ornithologique Mondiale. 

Výstava se řídí podle tohoto obecného nařízení a předpisů C.O.M. a O.M.J., včetně etického kodexu C.O.M. a 
disciplinárních regulativů C.O.M., které jsou považovány za součást tohoto obecného nařízení. 

2. MÍSTO KONÁNÍ 

Výstava bude uspořádána 18. až 27. ledna 2020, v souladu s harmonogramem připojeným k tomuto nařízení v 
prostorech: 

Exponor, Feira Internacional do Porto, Pav. 2 

Av. Dr. António Macedo, 574 – Leça da Palmeira 

4454-515 Matosinhos – Portugalsko 

Tel.: 22 998 1400 | Fax: 22 998 1482 

E-mail: info@exponor.pt 

3. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 

Čestný výbor bude složen z členů světových a národních ornitologických subjektů C.O.M., oficiálních 
představitelů a dalších hostů. Představuje institucionální odkaz na tuto událost. 

Organizační výbor skládá se z členů výborů FONP, jejich partnerů C.O.M. – Portugalska a dalších pozvaných 
členů. 

Posuzovatelé budou z řad portugalských a zahraničních mezinárodních posuzovatelů O.M.J. 

Kontrolní výbor a dozor C.O.M. bude zodpovědný za zajištění regulérnosti soutěže a kontroly kroužků 
medailových vítězů. 

4. CHOVATELÉ 

Přihlášky budou akceptovány od chovatelů organizovaných v jakémukoli národnímu subjektu, který je členem 
C.O.M., s výjimkou těch, kterých se týká jakékoli omezující veterinární opatření. 

Všichni chovatelé musí uvést své “národní chovatelské číslo” a zmocňují tak organizační 
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výbor C.O.M. provést všechny požadované a nezbytné postupy pro kontrolu těchto informací. Všichni chovatelé 
vystavující ptáky prohlašují, že jejich účast na výstavě je pouze amatérská a zájmová. 

Vyplněním přihlášky na výstavu každý chovatel prohlašuje, že souhlasí s tímto obecným nařízením a všemi 
ostatními nařízeními C.O.M. nebo O.M.J., které lze nalézt na www.conforni.org, a zcela se vzdává jakéhokoli 
práva na odškodnění vyplývajícího z hodnocení, diskvalifikace, pozastavení nebo vyloučení ze soutěže, krádeže 
nebo úhynu jakéhokoli ptáka a rovněž prohlašuje, že přijímá rozhodnutí učiněná posuzovateli nebo kontrolním 
výborem, a to za všech okolností, dle platného portugalského práva. 

Všichni chovatelé vystavující ptáky tímto umožní pořadatelům nebo jeho delegátům, aby manipulovali s ptáky za 
účelem kontroly kroužků, fotografování nebo pořizování videozáznamů. Veškerá práva k těmto fotografiím a 
filmům a výrobkům s těmito podklady patří výhradně C.O.M. Rovněž chovatelé souhlasí se sdílením všech svých 
osobních údajů mezi organizátory, národními zástupci C.O.M. a C.O.M. pro účely souvisejícími se světovým 
šampionátem. 

5) PŘIHLÁŠENÍ PTÁKŮ 

Ptáci mohou být přihlášení pomocí oficiálních přihlášek nebo prostřednictvím online systému SISCOM na adrese 
www.conforni.com/fonpadmin. 
Všichni ptáci, kteří mají být přijati na výstavu, musí být vylíhnutí a odchovaní v lidské péči vystavovatelem a musí 
být označeni nesnímatelným kroužkem předepsané velikosti uznaný národním subjektem přidruženým k C.O.M., 
tedy ČSCH. 
Na přihlášce je třeba uvést u kolekcí nejen číslo chovatele, ale i zkratku země/federace (příklad pro Itálii: IT 
AA-00, Českou republiku: CZ AA-00) 
Upozorňujeme na tyto pravidla, protože absence těchto informací je obvykle příčinou mnoha diskvalifikací. Každý 
chovatel obdrží upomínkový dárek. 
Tři první ptáci v každé třídě dostanou medaili z kovu symbolizujícímu zlato, stříbro nebo bronz. Bude také udělen 
diplom světového šampiona. 

6) PŘIHLÁŠKY A KLECNÉ 

Přihlášení ptáků je možné pouze v rámci oficiálního seznamu tříd C.O.M. připojeného k tomuto nařízení. 
Přihlášky budou přijaty pouze pokud bude použit oficiální formulář (nebo online přihláška) a zaplaceno (14 Euro 
za ptáka), přičemž celkový poplatek bude stanoven národním subjektem C.O.M. podle nákladů na dopravu, 
řízení, certifikaci atd. Tyto pravidla musí být sdělena chovatelům národními subjekty C.O.M. podle jejich pravidel a 
postupů. 

Každý chovatel zaplatí se svou přihláškou také oficiální katalog 12 EUR. 

Vstupenka na slavnostní večeři (Gala večer) stojí 55 EUR, účast je však dobrovolná. 

Přihlášky budou přijímány ČSCH prostřednictvím online systémové evidence nebo zaslány sekretariátu 
organizačního výboru spolu s dokladem o zaplacení bankovním převodem na následující účet: 

FONP-COMITE 2020 

IBAN: PT 50.0033.0000.03180204852.96 

SWIFT/BIC: BCOMPTPL 

Všechny bankovní poplatky musí být zaplaceny přihlášeným chovatelem, nebo národní organizací. 

Poplatky se platí za všechny přihlášené ptáky, včetně těch, kteří nebudou nakonec dodáni. 

Ptáci členských zemí, kteří nezaplatili své poplatky, nebudou vpuštěni na výstavu. Každá členská země zašle 
organizačnímu výboru doklad o platbě prostřednictvím e-mailu. Členským státům bude zasláno potvrzení. 

Přístup do systému bude připraven k přijetí přihlášek od 15. listopadu 2019. Každý koordinátor země obdrží 
heslo. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=cs&a=www.conforni.com/fonpadmin.


Adresa sekretariátu: 

SÉCRETAIRE GÉNÉRAL DES NÁPISY MONDIAL 2020 

RUA MANUEL DA SILVA FERREIRA E SA, 154 

4570-012 BALASAR, POVOA DE VARZIM, PORTUGALSKO 

Tel.: + 351969011071, E-mail: mundial2020.fonp@gmail.com 

7. PŘIJÍMÁNÍ PTÁKŮ 

Všichni ptáci z jedné země by měli dorazit k zaklecování společně. Ptáci budou zaklecováni pouze oficiálními 
konvojery každé země a budou rovněž zodpovědní za převzetí ptactva. Za předání ptáků chovatelům odpovídají 
národní subjekty C.O.M. dle jejich vlastních předpisů. 

Oficiální konvojery hostí pořadatel na vlastní náklady po celou dobu výstavy v dvoulůžkových pokojích. 

Oficiální pravidla C.O.M. stanoví počet konvojérů, které mohou být nominovány každou zemí. Má-li být počet 
oficiálních konvojérů považován za nedostatečný, měl by být kontaktován organizační výbor a všechny náklady 
na mimořádné konvojéry by měly být vypláceny nominujícím členským státem. 

8. VÝDEJ PTÁKŮ 

Výdej portugalských ptáků začíná v neděli 26. ledna 18:30. 

Portugalští chovatelé budou čekat v řadě a u výdeje jim budou pomáhat organizátoři. 

Je zakázáno vydávat ptáky, bez přítomnosti organizátora a je zakázáno vydávat ptáky někomu jinému než 
chovateli (v případě Portugalských ptáků) nebo oficiálnímu konvojerovi dané země. 

9. HYGIENICKÉ A VETERINÁRNÍ INFORMACE 

Světový šampionát C.O.M. Matosinhos 2020 je soutěžní akce povolená portugalskými orgány veterinární péče – 
DGAV 

Dopravní a jiné činnosti, zejména příjem a výdej ptáků, musí dodržovat pravidla pro dobré životní podmínky zvířat 
(welfare) a všechna ostatní pravidla C.O.M. 

Ptáci pocházející z členských států EU musí mít platné veterinárním osvědčením, které prohlašuje, že 
všichni zúčastnění ptáci SŠ 2020: 

a) nevykazují žádné známky onemocnění a pocházejí z chovných zařízení bez jakéhokoli hygienického  či 
veterinárního opatření. 

b) pocházejí z chovných zařízení bez jakýchkoliv omezení týkajících se ptačí chřipky nebo newcastleské choroby 

c) v případě papoušků, že ptáci nebyli ve styku s jinými ptáky nebo prostorami, kde byla zjištěna Chlamidióza 
(Chlamydophila psittaci). 

d) pro Galliformes a Columbiformes je očkování proti newcastleské chorobě povinné. 

e) ptáci, kteří byli očkováni proti ptačí chřipce se nemohou zúčastnit světového šampionátu 2020 

Obecně platí, že osvědčení v souladu se směrnicí (EU) č. 576/2013 je považováno za dostačující. 
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Osvědčení TRACES ve vztahu ke směrnici (EU) č. 576/2013 se považuje za dostačující s následujícím 
místem určení: Campeonato Mundial de Ornitologia 2020 –  FONP – Identifikační číslo TRACES: PT 
0101ORN 

Pro země, které nejsou členy Evropské unie, udělují portugalské veterinární orgány povolení k přijímání ptáků z 
následujících zemí: 

Argentina 

Brazílie (jenom ze států Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo), 

Urugvaj 

Turecko 

Izrael 

Bosna a Hercegovina 

Srbsko 

Ukrajina 

Maroko 

K tomu musí být přiloženo osvědčení veterinárního lékaře v souladu s podmínkami stanovenými v annesdském 
dokladu (VELMI DŮLEŽITÉ) s následujícím místem určení: 

Campeonato Mundial de Ornitologia 2020 – FONP – Identifikační číslo TRACES: PT0101ORN 

Všichni ptáci z těchto zemí mimo EU se musí vrátit do země odkud pochází bez výjimky. 

Všechny ostatní země, které si přejí zúčastnit se světového šampionátu, by se měly obrátit na C.O.M. 

C.O.M. a organizační výbor budou aktivně prosazovat dodržování hygienických předpisů a dobrých životních 
podmínek zvířat (welfare) při přepravě a během vystavování ptáků. Speciální veterinární tým bude na místě po 
celou dobu trvání výstavy k dispozici. 



                       Harmonogram 
Den     Program 

18/01/2020    Sobota 

< 19.00 h    Příjezd zahraničních konvojů 

19/01/2020   Neděle 

8–20.00 h   Zaklecování 

20/01/2020   Pondělí 

19.00    Technická schůzka posuzovatelů O.M.J. 

8–20.00 h   Zaklecování 

21–22/01/2020   Úterý – středa 

9–17.00 h   Posuzování 

23/01/2020   Čtvrtek 

9–20.00 h   Organizace 

10–17.00 h   Zkoušky mezinárodních posuzovatelů O.M.J. 

24/01/2020   Pátek 

11.00 h    Slavnostní zahájení 

10–17.00 h   Otevřeno pro veřejnost 

25/01/2020   Sobota 

9.00 h    Kongres O.M.J. a C.O.M. 

10–17.00 h   Otevřeno pro veřejnost 

20.00 h    Slavnostní večeře (Gala večer) 

26/01/2020   Neděle 

10–18.00 h   Otevřeno pro veřejnost 

18.00 h    Uzavření výstavy 

18.30–21.00 h. Výdej portugalských ptáků, následován výdejem ptáků zahraničním 
konvojerům 

27/01/2020   Pondělí 

> 8.00 h    Výdej ptáků zahraničním konvojerům 


