REGULAMETO DOS TORNEIOS INTERNOS, ESTE REGULAMENTO TEM POR FINALIDADE
ESTABELECER NORMAS E ROTINAS DOS TORNEIOS INTERNOS DA ACPP
1 . DIPOSIÇÕES GERAIS
1.1 - O início do torneio será às 09:00 horas;
1.2 - Haverá uma tolerância de até 10 minutos, em caráter excepcional, a critério do Chefe de
Roda;
1.3 - Somente a fixa assegura ao passarinheiro o direito à ocupação da estaca;
1.4 - O pássaro não poderá ocupar a estaca sem a respectiva fixa;
1.5 - Só poderá participar dos torneios pássaros que atenderam as determinações do IBAMA;
1.6 As gaiolas deverão conter plaqueta de identificação contendo: dados de anel, nome do
pássaro e nome do proprietário e o número do cadastro técnico federal (CTF);
1.7 - Só poderão participar da Modalidade Fibra os pássaros totalmente virados (exceto roda
de Pardo);
1.8 - Não poderão participar pássaros híbridos ( cruzamento entre espécie diferentes);
1.9 - Só haverá roda com no mínimo cinco (10) pássaros;
1.10 - Não será permitida a colocação nas gaiolas de nenhum tipo de capim, chicória ou
semelhante e tenébrio molitor;
1.11– Não serão tolerados quaisquer maus tratos aos pássaros;
1.12– Se o pássaro trocar de proprietário durante a temporada, caberá ao novo dono a
responsabilidade de comunicar à comissão organizadora para que sejam feitas as correções no
mapa de contagem de pontos;
1.13– Não poderão participar dos torneios os pássaros totalmente cegos;
1.14– Caso a gaiola de um pássaro sofra quaisquer acidente será concedido um prazo de vinte
(20) minutos para a sua recuperação fora da roda;
1.15– Antes da marcação final é obrigatória a retirada da banheira d’água;
1.16– Será desclassificado o pássaro cujo proprietário, quando solicitado, se negar a participar
da marcação;
1.17– O passarinheiro que tiver mais de um(1) pássaro na roda, terá a obrigação de marcar um
(1) pássaro;

1.18– Números de pássaros que se classificarão para fase final:
- roda com até 60 pássaros classificam-se 30 pássaros
- roda de 61 pássaros até 150 classificam-se 40 pássaros
- roda acima de 150 pássaros classificam-se 50 pássaros
1.19– As gaiolas só poderão ter um fundo, ficando ele na parte inferior da gaiola;

1.20– Os pássaros que estiverem piando frio e/ou chamando fêmea, serão retirados da roda;

1.21– Os pássaros que estiver tomando banho na hora da marcação classificatória será
submetido a uma marcação especial junto com os últimos a serem marcados. Se qualquer
pássaro tomar banho no último grupo de marcação classificatória ou em qualquer grupo na
fase final, o tempo de marcação correrá normalmente. O banho sêco não é considerado
banho;

1.22 - Só serão ranqueados os pássaros devidamente registrados e constantes na relação de
passeriformes;

1.23 - Se for pêgo no interior da ACPP fêmea sem anilha e identificação conforme placa de
orientação afixada na entrada do clube o passarinheiro terá seus pássaros competidores
desclassificados, independentemente de que a fêmea pertença a um determinado pássaro.

1.24 – Haverá varredura as 10h. Serão eliminados os pássaros que estiverem piando frio,
filhotando ;

1.25 – Roda superior a 50 pássaros, haverá a primeira marcação as 10h.

2.0 - PREMIAÇÃO
2.1 – Todos os participantes classificados irão para a internet. Porém, no final da temporada
serão classificados os (5) primeiros pássaros ;

2.5 – Tabela de pontuação:
1º lugar - 15 pontos
2º lugar - 14 pontos
3º lugar - 13 pontos
4º lugar - 12 pontos
5º lugar - 11 pontos
6º lugar - 10 pontos
7º lugar - 09 pontos
8º lugar - 08 pontos
9º - lugar - 07 pontos
10º - lugar - 06 pontos
11º - lugar - 05 pontos
12º - lugar - 04 pontos
13º - lugar - 03 pontos
14º - lugar - 02 pontos
15º -lugar – 01 ponto

