44ª FIRA SANT MARTIRIA 2022- BANYOLES

SANT
MARTIRIÀ

XIII CONCURS
XVII Exposició d'aus races
autòctones catalanes

BANYOLES

REGLAMENT
L’exposició esta oberta a tot els particulars o criadors d’aus de races autòctones catalanes.
La Fira està dividida en 2 activitats: els concursos monogràﬁcs i l’exposició- divulgació
d’aquestes races.
L’organització corre a càrrec de Associació Fira Sant Martirià, l’Ajuntament de Banyoles i la
Diputació de Girona amb la col·laboració del Club del Colom de Vol Català, l’Associació de
Criadors de Gallines de Raça Empordanesa, l’Associació d’avicultors de la Raça Flor d’Ametller,
l’Associació d’Amics de la Gallina Pairal .
DATES
Dijous 17: Entrada de les aus de 10:00 a 21: 00
Divendres 18: Jutjaments i obertura – Jornada escolar
Dissabte 19: Obertura - exposició per al públic – entrega de premis
Diumenge 20: Obertura - exposició per al públic
Tancament de l’Exposició i retirada de les aus a partir de les 19.
Lloc: Recinte Firal del Parc de la Draga de Banyoles
RACES
Podran participar al concurs les següents races:
-

Gallina Empordanesa
Gallina Prat
Gallina Penedesenca
Gallina Flor d’Ametller
Gallina Pairal
Gallina Paradís
Oca Empordanesa

-

Colom de Vol Català
Colom Figureta
Colom d’Enreixat o Xorrera
Colom Ull de Maduixa
Colom Reﬁlador Ull de Peix
Colom d’Ull o Flamenc
Colom Coll Pelat
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Les aus s’exposaran en gàbia individual.
Les aus seran presentades correctament.
S’acceptaran aus anellades i sense anellar, a l’entrada de l’exposició seran identiﬁcades amb
anella oberta i numerada.
Els animals seran valorats per jutges especialistes. Les seves valoracions seran inapel·lables.
Es realitzarà control veterinari a l’entrada i diàriament, en cas que el control veterinari detectes
algun problema sanitari es retiraran les aus afectades i s’allotjaran a la zona de quarantena.
En cas d’incidència greu o pèrdua, l’organització abonarà el valor de l’animal amb un màxim de 20
euros per au.
Caldrà formalitzar la inscripció omplint el formulari que trobareu al web
www.ﬁrasantmartiria.com i enviar-lo per correu elctrònic a info@ﬁrasantmartiria.com . En la
inscripció, hi constarà la raça, la varietat i el sexe de l’au, així com les dades del contacte del
propietari.
Les inscripcions es tancaran el dia 10 de novembre de 2022
A efectes de les guies sanitàries el codi REGA es : ES170150037188 .
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