Poročilo prinesiteljev iz svetovnega prvenstva Zwolle Nizozemska januar 2019

1. Stroški izvedbe
Odhodki
1. Prinesitelja po sklepu predsedstva (2x300,00)
2. Najem kombija (ga. Matoša)
3. Gorivo
4. Cestnine
Skupaj

600,00
360,00
448,37
47,60
1.455,97

2. Udeležba in rezultati
Svetovnega prvenstva se je od 120 prijavljenih ptic udeležilo 113 ptic. Na svetovno prvenstvo niso potovale 3 ptice g.
Šolarja (po prijavi je bil delegiran, kot sodnik), 1 ptica g. Kumpreja (ptica ni bila pripravljena za tekmovanje) in 3 ptice
g. Periča (ptice niso bile pripravljene za tekmovanje).
Na svetovnem prvenstvu so bili osvojene naslednje medalje:
Lah Alojz

O 40 Genus chalcophaps Phénotype sauvage 1 Chalcophaps indi 92 točk 3. mesto
P 11 Colinus virginianus ssp dont C.v.ridgwai (Colin de Virgini) 370 točk 1. mesto
P 12 Colinus virginianus ssp dont C.v.ridgwai (Colin de Virgini) 93 točk 2. mesto

Kovic Valter

I2 34 P.Ondulées Couleur Opaline Violet 92 točk 1. mesto

Bizjak Radovan

H 1 Hybride phenotype sauvage de canari X Carduelis européens 363 točk 3. Mesto
H 2 Hybride phenotype sauvage de canari X Carduelis européens 90 točk 3. Mesto
H 11 Hybride phenotype sauvage d'exotique X exotique 368 točk 2. Mesto
H 40 Hybride muté autres exotiques X faune européenne 92 točk 2. Mesto

Cilenšek Dejan

I1 92 P.Ondulées: Perlées Simple facteur serie Bleue 91 točk 2. mesto
I2 96 P.Ondulées Couleur: Perlées Double facteur Blanch 91 točk 2. Mesto

Dungov Kogoj Nejc

I2 92 P.Ondulées Couleur: Perlées Simple facteur serie Bleu 91 točk 2. Mesto
I2 120 P.Ondulées Couleur: Toutes les Corps-clairs (Texas ou Easley) 91 točk 3. Mesto

Perič Matjaž

D 346 Noir eumo mosaique jaune/ jaune ivoire mâ 90 točk 2. Mesto
H 34 Hybride muté de faune européenne (Loxia ou Pyrrhula) X faune 92 točk 3. Mesto

Markuš Stanislav

H 12 Hybride phenotype sauvage d'exotique X exotique autres 93 točk 2. Mesto

Markuš Irena

H 11 Hybride phenotype sauvage d'exotique X exotique autres 366 točk 3. Mesto

3. Transport
Pot na svetovno prvenstvo je vodila preko Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije in Nizozemske. Zardi slabših razmer na
cesti (sneţenje in zastoji v Avstriji in Nemčiji) se je čas potreben za prinos iz 12 ur podaljšal na 16 ur. Kljub temu so
bile vse ptice ob prihodu na lokacijo dogodka v dobri kondiciji in so bile predane v kletke v roku dveh ur po prihodu.
Izdaja ptic je potekala v ponedeljek 14.1.2019, ker organizator ni dopustil prevzema ptic v nedeljo pred 20:30 uro,
samo razstavišče pa so zaprli ob 21:30 uri. Na pot proti domu se je zato začela ob 12:00 uri tega dne. Zaradi še
slabših cestnih razmer na poti nazaj se je dolţina potovanja ob vračanju iz predvidenih 12 ur, podaljšala na 18 ur. Ob
predaji ptic je bilo ugotovljen pogin 2 ptic in sicer 1 ptica g. Šuštaršič Dušana in 1 ptica ga. Markuš Irene, kateri je 1
ptica poginila tudi naslednji dan po vrnitvi.
4. Prevzem in izdaja ptic
Organizacija prevzem ptic ob prihodu z strani organizatorja je bila dobra in brez potrebnih časovnih zapletov. Ob
prejetju listov za prevzem ptic smo prejeli tudi grafično razdelitev kletk na prizorišču kar je precej pripomoglo pri
predaji. Vse slovenske in hrvaške ptice, ki so bile poslane na svetovno prvenstvo so bile uspešno predane v kletke.
Kletke, razen velikih papig niso bile plombirane.
Izdaja ptic pa je potekalo po ustaljeni praksi, najprej nizozemske ptice in nato vsi ostali. Zaradi začetnega odklonila
organizatorja pomoči tujih prinesiteljev pri prevzemu nizozemskih ptic je le to potekalo počasneje kot predvideno. Zato
smo tuji prinesitelji lahko začeli z pobiranjem naših ptic šele okrog 20:30 ure, in smo imeli samo 1 uro časa pred
zaprtjem razstavišča. Zato je bilo potrebno ptice pobirati tudi v ponedeljek. Ţe pred izdajo ptic je bila odtujena 1
hrvaška ptica, med samo izdajo pa še 1 slovenska in 1 hrvaška. Poleg tega je bilo odtujenih tudi nekaj kokard z kletk
ptic, ki so prejele nagrade.
Hrvaška ptica, ki je bila odtujena med izdajo ptic je bila kasneje najdena v Švici.
5. Splošna organizacija
Splošna organizacija med samim prvenstvom je bila dokaj v redu. Organizator je dovolil sodelovanje tujih prinesiteljev
pri prinosu ptic sodnikom, pri hranjenju ptic na razstavnem prostoru. Prostor za predstavitev drţave je bil pripravljen v
razstavnem delu prireditvenega prostora. Teţave so se pojavljale preko celega prvenstva pri redni distribuciji hrane
nam, ki smo hranili ptice. Pri izdaji dokumentacije, nagrad in katalogov je bila organizacija dobra, res pa je tudi, da so
ocenske liste in diplome slovenskih in slovaških gojiteljev zapakirali skupaj, vendar smo zadevo uspeli razrešiti. Na
sami razglasitvi rezultatov na gala večerji ni prišlo do teţav z napačnimi himnami, kot ţe nekaj krat prej.
6. COM in OMJ kongres
COM in OMJ kongres se je pričel z cca. polurno zamudo zaradi odsotnosti italijanskih članov v upravnih odborih. Po
pričetku pa je OMJ – tehnični del potekal po predvidenem dnevnem redu. Med COM kongresom je bila narejena 15
minutna pavza zaradi teţav enega izmed članov delegacij z slabostjo – morala je posredovati nujna medicinska
pomoč. Volitve za predsednika COM-a je z veliko večino dobil g. Carlos Ramoa. Volitve za podpredsednika pa so
potekala v dveh krogih, v prvem krogu je izpadel g. Avi Rubens, v drugem krogu pa je z veliko večino med g. Kuličem
in g. Sommerjem zmagal slednji. Poleg tega sta bila z večino tudi potrjena oba aneksa. Med samim kongresom je
dobil besedo tudi predsednik turške Zveze, ki je v svojem govoru poudaril, da z tem ko je bilo prepovedano
sodelovanje na prvenstvu drţavam, ki niso članice EU, le to ni več svetovno prvenstvo ampak prvenstvo EU, in je
hkrati poudaril, da bodo na svetovnem prvenstvu leta 2021 v Turčiji lahko sodelovale vse drţave, in da bodo uredili
vse potrebno, da bo za drţave članice EU prijava, pridobivanje dokumentacije in postopek enak, kot pa je to tudi v EU.
7. Obisk slovenskih gojiteljev in sodelovanje pri urejanju slovenskega prostora
Med samim prvenstvom so na prvenstvo pripotovali trije slovenski gojitelji in sicer g. Kastelic Marjan, g. Sajovec Janez
in g. Guček Matjaţ.
Poleg tega pa so za slovensko hišo, prispevali prehranske izdelke in propagandni material g. Lah Alojz, g. Ramšak
Ivan, g. Kogoj Matjaţ, g. Perič Matjaţ in g. Kodrin Albin.

Pripravil: Dejan Cilenšek

