Procedimento Torneios CUBIVALE

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS TONEIOS CUBIVALE & CCCBTAUBATÉ
1. OBJETIVOS
Estabelecer diretrizes relacionado aos Torneios , exigindo de cada participante toda a
documentação e procedimentos necessários conforme IN10, mantendo a ordem e
Legalidade.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se em todos os torneios promovidos pela CUBIVALE , independente da cidade
em realização.

3. DIRETRIZES E INSTRUÇÕES
A fiscalização deverá ocorrer em todos os torneios realizado sob responsabilidade da
CUBIVALE , através da empresa contratada, a partir das 06:30 para todos os participantes
presente, na seguinte maneira:
3.1 Solicitar a Relação Atualizada ,Guia de Transporte e documento com foto
observando o endereço e data do Torneio , conferindo sempre o nome do Proprietário
,números dos anéis , espécies dos pássaros e identificação nas Gaiolas conforme ítem
4.1.
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3.2 Realizar a Conferência da lista de inscritos nos torneios, onde obrigatoriamente
precisa haver as informações:





Nome completo do Proprietário
Numero do CTF do Criador
Espécie do Pássaro e Sexo
Numero Completo dos Anéis de identificação dos Pássaros

Ver Lista Modelo abaixo:

3.3 Para o caso de Visitante ou Associado que não constarem na lista será obrigatório:





Verificar Carteirinha de Associado
Verificar a Relação Atualizada e Guia de Transporte
Verificar Documento com Foto
Verificar identificações nas gaiolas conforme ítem 4.1

Para o caso acima , deverão ser anotados à caneta , as informações conforme Lista Modelo
ítem 3.2.
3.4 Os Portões deverão ser fechado ás 08:30.
3.5 Para visitantes ou associados após o horário das 08:30 não será permitido a
entrada com Pássaros , independente do motivo, conforme IN 10 Art.50.
Obs: Em caso especifico (Torneio de Canto) informar a direção da CUBIVALE
4. Identificações nas Gaiolas
4.1 Garantir que todas as Gaiolas presentes nos Eventos estejam identificadas com as
seguintes Informações:





Nome Completo do Proprietário
Número do CTF
Espécie
Número Completo dos Anéis de identificação .
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5. Informações Gerais
5.1 Garantir que 100% dos Pássaros presente no evento estejam listados , conforme ítem 3.2
5.2 Após o Fechamento da roda (08:30) , não é permitido a permanência de Pássaros dentro
dos Veículos, devendo ser comunicado e orientado o proprietário, permanecendo os mesmos
no local apropriado (Sala de Fêmeas).
Obs. Para caso especifico (Torneio de Canto) , informar a direção da CUBIVALE.
5.3 Somente será permitida a presença, no local do evento, de pássaros com idade igual ou
superior a 6 (seis) meses e das espécies contempladas na autorização. ( Verificar através da
Guia de Transporte )
5.4 Proibido a participação de Pássaros com anéis de Clubes ou Federações
5.5 Proibido a Participação de Pássaros com PAREAMENTO
5.6 No caso das aves estarem sob responsabilidade de terceiros, os mesmos deverão estar
munidos de documento de identidade com foto e licença de transporte com finalidade de
Torneio válida, devidamente quitada e registrada em nome do responsável pelas aves

