
Tisztelt Tenyésztők! 
 

A Portugál matosinhos-i 2020-as C.O.M. VB nevezési információi és feltételeket küldöm az alábbiakban. 

A kiszállítást az Osztrák COM Ausztria végzi. A szállítást végzik a COM Ausztriának Erika Kiss, Christian 

Kanalas,  Günter Huber, Zita&Tibor Gyerkó. 

Mivel a szervező Ausztria és a velünk utazó országok (Ausztria kb 350 madár, Szlovákia kb 120 madár, 

Lengyelország kb 100 madár, Csehország kb 70 madár + Magyarország) összesen kb 750 madarat szállít, ezért 

csak a kiírás szerint előkészített és leadott madarakat tudunk elszállítani. 

A végső adatok legkésőbb december 31-ig lesznek meghatározva az Osztrák szövetség által. 
 

Csak azok a tenyésztők nevezhetnek akiknek az állandó lakcíme Magyarországon van!!! 
 

Nevezési határidő: 2019.December 10. éjfél!!! Ezután nem elfogadott!!! 
 

Nevezés kizárólag e-mailben a gyerko.t@t-online.hu e-mail címen 

a mellékelt nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj átutalásával. 
 

 

Várható indulás:  

Indulás :  2019.január 16.-a este. Beszállítás várhatóan aznap délután Gergely André-nál a Galambász  

                           boltban. 1076 Budapest, Verseny utca 14. Nyitva 9-16 óra között. 

 

Eszköz és jelölés: 

A távolságra való tekintettel, kizárólag olyan eszközben adhatóak át a madarak, amelyben 96 órát képesek 

enni és innivalóval kibírni! 

Az erre rendszeresített és kizárólag használható eszközök az   Olasz 2GR cég 3 termékei. 

Kanárik, egzóták esetén:       Secondino medio Nr 244,  

színhullámos, standard hullámos esetén:     Secondino maxi Nr242 

Egyéb madár, galamb, nagypapagáj, kizárólag a nagyon limitált hely függvényében a Tino Nr 201 

         4 db madár/szállító, de elválasztva!! 
 

!!!SEMMIFÉLE MÁS MEGOLDÁS NEM ELFOGADOTT!!!! 

 

MINDEN MADARAT EGYESÉVEL KELL ELHELYEZNI! 

Kollekció esetén is! 

Minden madár szállítóján egyértelműen fel kell tüntetni a tenyésztő nevét, COM besorolási számot és a madár 

teljes gyűrűszámát!  

PL: 

Példa Gábor- H40-089  ( név/ tenyésztői szám) 

E- 234       ( szekció - színosztály 

061/2015    ( gyűrű sorszáma/ év)  

Kollekció esetén a szekció/színosztály mellé fel kell tüntetni, hogy A vagy B vagy C vagy D madár! 

Beszállításhoz egy kinyomtatott nevezési lapot a valós gyűrűszámokkal együtt kell hozni! 

 

A kalitkákra kizárólag a COM Ausztria által december 31-ig átadott címkéket lehet felragasztani, mely 

Gergely Andrénál az üzletben, nyitvatartási időben a beszállítás előtt átvehető. 
 

CITES-köteles madarak esetén az eredeti engedélyt át kell adni a madárral együtt! 
 

Hazaérkezés: Várhatóan 2019. január 28. délután/esti órákban. 

 
 

Állatorvosi papír: 

A madarakat szállításra átvenni kizárólag a rendező által elfogadott és megkövetelt HATÓSÁGI 

ÁLLATORVOS ÁLTAL KITÖLTÖTT igazolással lehet!  Ezt 2020.január 5-ig küldöm. Ezek alapján a 

kitöltött papírt 2020.január 13 vagy 14.-e 20 óráig részemre emailben meg kell küldeni a  

gyerko.t@t-online.hu címre. 

 

 

 

                 
  

 
Magyarországi Díszmadárbarátok  

PANNÓNIA  
Országos Szövetsége 

COM felelős: Gyerkó Tibor 
Tel: +36-209-142-162 
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Egy színosztályban maximum 5 db madár nevezhető! 

Csak lábgyűrűvel rendelkező madár nevezhető! 
 

Nevezési díj: Nevezési díjat csak forintban tudunk elfogadni!!! 

Legkésőbb 2019.December 10-i beérkezés!!! 

 

Számlaszám: 

Tulajdonos:  Magyarországi Díszmadárbarátok PANNÓNIA Országos Szövetsége 

Számlaszám:  10409015-50526589-68651004 

 
 

Madarak egyéni: 14+2 eur =16 eur (14 a COM nevezés + 2 Eur szállítás)  (5400,- Ft) / madár.  

Kollekció esetén 4 madár = 64 Eur ( 21600,-Ft) 

Kötelező katalógus díja: 12 Eur (4100,- Ft), Gálavacsora 55 eur ( 18500,-Ft) 

 

A 2 eur/madár díjon felül az MDPOSZ még 100 eur-t fizet a szállításért az Osztrák szövetségnek. Ezt az 

MDPOSZ saját hatáskörben rendezi. A szállítás teljes költsége kb 3500 eur, ezt az Osztrák szövetség, 

segítendő a környező országokat, fizeti. 

 

 

Kiállítás belépő:  

Minden nevező aki 1-3 madarat nevez  az  jogosult 1 db, 1 napos ingyen belépőre. 

Aki 4 vagy több madarat nevez az jogosult 2 db 1 napos belépőre. Több belépő nem jár semmiféle esetben. 

Ezeket a belépőket előre nem lehet kiváltani, kizárólag az erre kijelölt pénztárban, fényképes igazolvánnyal 

váltható ki! 

 

 

 

Budapest, 2019.November 1. 

 

 

          Gyerkó Tibor s.k 

                        COM  felelős 

     OMJ bíró 

 

 

 

 
 

KÉREM, HOGY A LEVELET ÉS A FELHÍVÁST JUTTASSA EL ISMERŐSEINEK IS! KÖSZÖNÖM! 


