
 

 

 

Поштовани  одгајивачи штиглића и бастарда песме 

 

УДРУЖЕЊЕ ЗА ОДГОЈ И ЗАШТИТУ ПТИЦА И ЊИХОВОГ СТАНИШТА.    

"ЗЛЛАТНО ПЕРО" КРУШЕВАЦ 

ове године организује ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ПЕСМИ ШТИГЛИЋА 

И БАСТАРДА ПЕСМЕ.секција s1  

 2020. 

те Вас тим поводом позивамо да узмете учешће и изложите своје 

штиглиће и бастарде песме. 

 

Такмичење ће бити одржано 31.05.2020. са почетком у 10 часова, а 

пријем птица вршиће се од 08 до 09 часова у просторијама удружења 

``Златно перо`` ул. Јастребачка бр.2 37000 Крушевац. 

 

Право учешћа на такмичењу имају сви одгајивачи - штиглића и бастарда 

песме- индивидуални чланови СОФ.-а. у складу са правилником секције. 

 

Сви учесници – такмичари су по Законима и пратећим правилницима     

Р. Србије у обавези да на такмичењу донесу: 



 

 

1. Потврду- о пријави матичног јата  у Јавном позиву или доказ 

о пореклу  родитеља такмичарске птице. (документ о промени 

власништва, увозу идр.) 

2. Доказ о пореклу примерка (матична  књига одгоја) 

3. Потврду  о здравственом стању птице( може једна потврда за 

цело Удружење, са тачним- целим исписаним бројевима и ознакама 

са прстена за сваку пријављену птицу, и подацима о одгајивачу) 

4. Такмичарске птице морају бити обележене затвореним 

ножним прстеном одговарајуће величине издате од стране 

Српске Орнитолошке Федерације. 

- Величина затвореног прстена  за штиглића песме максимално 2,7 

мм,   

-  Величина затвореног прстена  за бастарде максимално 3,00 мм. 

5.   Штиглићи и бастарди песме се пријављују у четри класе: 

- Класа 1- Млади штиглић  прстен 1 година у складу са правилником секције 

“s1” 

- Класа 2- Млади бастард  прстен 1 година у складу са правилником сасекције 

“s1” 

- Класа 3- Стари штиглић прстен у складу са правилником секције “s1” 

- Класа 4- Стари бастард  прстен у складу са правилником секције “s1” 

6. Све пријављене  птице морају бити из сопственог одгоја. 

- Птице  без прстена, са бушеним или резаним прстеном биће 

дискфалификоване а против власника тих птица поднете 

пријаве дисциплинској комисији.  

7.  Излагање и такмичење се врши у сопственим кавезима одгајивача. 

(типски кавези предвиђени превилником секције) 



 

 

8. На такмичењу се примају само здраве птице, уз ветеринарску 

потврду о здрављу, тако да за евентуална угинућа птица 

организатор нe сноси одговорност. 

9. Птице се излажу појединачно без ограничења броја птица.  

10. Сваки излагач ће добити захвалницу или диплому. Три 

првопласирана штиглића и бастарда, биће награђени медаљом или 

пехаром, након провере прстена од стране такмичарске комисије.  

11.  Пехаром  секције биће награђен  најбоље оцењен штиглић и 

најбоље оцењен бастард. 

12. Пехаром СОФ-а биће награђен најуспешнији такмичар. 

13. Све примљене птице оцениће судије-приправници са привременом 

лиценцом за оценјиванје, према важећем правилнику секције 

одгајивача штиглића и бастарда песме СОФ-а. 

14.  Котизација (гајбарина)  износиће 100,00 дин. по птици. 

15. Каталог је обавезан, за све такмичаре и износи 100,00 дин. 

16. Пријава птица се врши на обрасцу, који ће организатор послати 

свим чланицама секције , уз ово обавештење. 

17. Пријем птица на дан такмичења од 8:00 до 9:00 часова у 

просторијама удружења Златно перо ул. Јастребачка бр.2 37000 

Крушевац. 

18. Пријава птица за такмичење мора да стигне најкасније до петка 

29.05.2020.године до 00,00 часова  на мејл  удружења 

zlatnoperoks@gmail.com или на Адресу : Удружење "Златно перо" ул. 

Јастребачка бр. 2 37000 Крушевац     Teлефони : 063/643992 , 065/8154118 

19. Преоручује се употреба заштитне маске и рукавица у складу са 

препорукама кризнoг штаба за борбу против Коронавируса а у циљу 

спречавања ширенја вируса Covid-19. 



 

 

 

СВИМ ИЗЛАГАЧИМА ЖЕЛИМО ПУНО УСПЕХА НА ПРЕДСТОЈЕЋЕМ 

ТАКМИЧЕЊУ. 

Удружење ``ЗЛАТНО ПЕРО``- КРУШЕВАЦ 

 

 


