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CONGRESSO DE JUÍZES OMJ, Ordem Mundial de Juízes – ISTAMBUL, dezembro de 2021
No dia 3 de dezembro de 2021, de 3:00 às 11:00 da manhã (horário do Brasil), foi realizado o Congresso Técnico OMJ em Istambul na
Turquia, durante o Campeonato Mundial.
O Brasil participou virtualmente com alguns representante usando a plataforma Zoom.
Em canários de Cor participaram os juízes Leonardo Monteiro, Eduardo Martins e João Basile, em canário de Porte os juízes João Rocha e
Fernando Bretas, em canários de Canto, como ouvintes, o diretor Bruno Rodrigues e o juiz OBJO Davi Coutinho. Para os demais segmentos,
não tivemos representantes.
                  
que foram tomadas.
CANÁRIOS DE PORTE
Reunião de juízes OMJ Canários de Porte ocorrida dia 3 de dezembro de 2021, com início às 4h e encerramento às 12h, pelo horário de
Brasília, durante 1º Campeonato Intercontinental COM e 68º Campeonato Mundial COM, que ocorreu em Istambul - Turquia, o Brasil se fez
    !"#  $ %&'  $#$*
A pauta previamente elaborada constou dos seguintes assuntos:
1. Alteração do Standard do Lancashire (Itália)
2. Alteração do Standard do Fife Fancy (Itália)
3. Alteração do Standard do Gloster (Itália)
4. Alteração do Standard do Bossu Belga (França e Bélgica)
5. Discussão da Uniformização das classes de julgamento (Bélgica)
+*  /        ; <$= >
7. Outros assuntos
A reunião foi moderada pelo responsável interino pelo segmento Canários de Porte da OMJ, Sr. Jorge Quintas, estiveram presentes os
representantes das COM’s nacionais de Itália, Holanda, Turquia, Uruguai, Espanha, Servia e Portugal. Via Zoom estiveram presentes os
representantes da França, Brasil e Reino Unido. A COM Alemanha enviou os seus votos por escrito pelo representante que esteve na reunião do segmento de exóticos. Antes de se dar início aos trabalhos, foi guardado um minuto de silêncio em memória de Alfred Schilder,
responsável OMJ pelos segmento Canários de Porte.
1 – Alteração do Standard do Lancashire (Proposta apresentada pela Itália)
Objetivo: dar mais importância ao corpo e plumagem da raça.
Passar a rubrica Topete e Cabeça de 30 pontos para 25 pontos.
A rubrica Tamanho mantém os 25 pontos.
A rubrica Corpo, Plumagem e Patas passa de 10 pontos para 20.
A rubrica Posição mantém os 15 pontos.
A rubrica Nuca e Pescoço mantém os 10 pontos.
A rubrica Condição Geral passa de 10 pontos para 5 pontos.
Proposta aprovada por unanimidade. Entrará em vigor em Fevereiro de 2022.
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FICHA DE JULGAMENTO ATUAL

NOVA FICHA DE JULGAMENTO

Rubricas

Pontos

Rubricas

Pontos

Cabeça e Topete

30

Cabeça e Topete

25

Tamanho

25

Tamanho

25

Posição

15

Corpo, Plumagem e Patas

20

Nuca e Pescoço

10

Posição

15

Corpo, Plumagem e Patas

10

Nuca e Pescoço

10

Condição

10

Condição

5

TOTAL

100

TOTAL

100

2 - Alteração do Standard do Fife Fancy (Proposta apresentada pela Itália)
Objetivo: dar mais importância ao Corpo.
Passar a rubrica Tamanho de 25 para 20 pontos.
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Patas com 5 pontos.
Cauda com 5 pontos.
Saúde e Condição passar a Condição mantendo os 5 pontos.
Proposta aprovada por unanimidade. Entrará em vigor em Fevereiro de 2022.
# ' ?    #k# w
FICHA DE JULGAMENTO ATUAL

NOVA FICHA DE JULGAMENTO

Rubricas

Pontos

Rubricas

Pontos

Tamanho

25

Tamanho

20

Cabeça e Pescoço

10

Corpo e Dorso

15

Corpo e Dorso

10

Cabeça e Pescoço

10

Asas

10

Posição

10

Plumagem

10

Plumagem

10

Cor

10

Cor

10

Posição

10

Asas

10

Patas

5

Patas

5

Cauda

5

Cauda

5

Saúde e Condição

5

Condição

5

TOTAL

100

TOTAL

100
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3 - Alteração do Standard do Gloster (Proposta apresentada por Itália)
Objetivo: dar mais importância à Plumagem das aves igualando-a às rubricas Tamanho, Corpo e Topete ou Cabeça.
Plumagem passar de 15 para 20 pontos.
A posição passa de 10 pontos para 5 pontos.
;         ] ;  & {  |  $ *
Entrará em vigor em Fevereiro de 2022.
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FICHA DE JULGAMENTO ATUAL

NOVA FICHA DE JULGAMENTO

Rubricas

Pontos

Rubricas

Pontos

Tamanho

20

Tamanho

20

Topete ou Cabeça

20

Topete ou Cabeça

20

Corpo

20

Corpo

20

Plumagem

15

Plumagem

20

Posição

10

Posição

5

Cauda

5

Cauda

5

Patas e Coxas

5

Patas e Coxas

5

Condição

5

Condição

5

TOTAL

100

TOTAL

100

4 - Alteração do Standard do Bossu Belga (Proposta conjunta de França e Bélgica)
Cabeça e Pescoço passar de 12 pontos para 15.
Plumagem passar de 8 pontos para 10.
As 3 rubricas Tamanho, Patas e Coxas e Cauda com 5 pontos cada, passar para uma única rubrica de 10 pontos.
A Espanha fez uma contraproposta. Concordar com a passagem de Cabeça e Pescoço para 15 pontos e Plumagem para 10 pontos, mas
    | ';~Y   =       "  
nas outras rubricas de Plumagem e Posição.
A proposta da Espanha foi aprovada por unanimidade. Entrará em vigor em Fevereiro de 2022.
# ' ?    $ $ 
FICHA DE JULGAMENTO ATUAL

NOVA FICHA DE JULGAMENTO

Rubricas

Pontos

Rubricas

Pontos

Posição

40

Posição

40

Forma Geral do Corpo

25

Forma Geral do Corpo

25

Cabeça e Pescoço

12

Cabeça e Pescoço

15

Plumagem

8

Plumagem

10

Tamanho

5

Tamanho

5

Patas e Coxas

5

Patas e Coxas

5

Cauda

5

TOTAL

100

TOTAL

100
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5 - Discussão da Uniformização das classes da Seção (Proposta apresentada pela Bélgica)
;    ] ; <    k  > '?  k "]%     <k
canelas, pintados lipocromicos, pintados melânicos e melânicos).

  

Proposta recusada por unanimidade.


           (Proposta apresentada pela Bélgica)

Foi referido que apesar do trabalho árduo do antigo responsável François Vuillaume, o standard continha alguns erros relevantes. O res    /]%        %   = ~ ; "? 
   ]*/ ]% W[*/ ?   k    '        ! 
nesta nova versão.
7 – Outros Assuntos
A Espanha apresentou uma proposta para permitir o Raça Espanhola com fator vermelho.
Proposta aprovada por unanimidade. Entrará em vigor em Fevereiro de 2022.
  %     *        
vão para a nuca, além do topete notadamente no Topete Alemão, no Lancashire ou no Gloster Corona, por exemplo. Por não ter sido
     '  k       k "]%      
Piacenza.
Sobre esse tema o representante da Itália observou que essas penas são longas e podem nascer no Topete e descer para a nuca, abaixo
da linha dos olhos.
A Argentina enviou uma proposta para Canários de Cor, para a categoria harmonia nos quartetos, que visa premiar os quartetos mais
homogêneos.
+  '    ]% ? "   k *
x
x
x
x
x

Todas as aves devem apresentar a mesma semelhança entre si em todas as rubricas de julgamento para ter 6 pontos de harmonia.
Ao apresentar pequenas diferenças em pelo menos 1 das rubricas de julgamento, deve ser retirado 1 ponto na harmonia (5 pontos
de harmonia).
Ao apresentar pequenas diferenças em duas das rubricas de julgamento, devem ser retirados 2 pontos. (4 pontos de harmonia).
Ao apresentar diferenças importantes entre si em três ou mais rubricas de julgamento devem ser retirados 3 ou mais pontos
(harmonia de 3 pontos ou menos).
Quartetos com 3 ou menos pontos (quartetos que apresentam diferenças importantes em pelo menos 3 ou mais rubricas de
?   >        *

Proposta recusada por unanimidade. No entanto este assunto voltará a ser debatido se, entretanto, se apresentar uma nova proposta mais
consensual.
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CANÁRIO DE COR
1.

- A França propôs que o standard dos isabelinos fosse mudado e que a tonalidade da melanina passasse a ser “forte cor bege
 '         '  *?      % 
julgados e preferidos com essa tonalidade. A proposta foi recusada e os comentários foram que não se muda o standard por
causa dos pássaros e sim o contrário.

2.

- Houve um pequeno ajuste no standard dos Negros Topázios com o seguinte texto no item Muito Bom: “os contornos claros das
plumas das asas, cauda e coberteiras devem ser evidentes”.

3.

     |k 
 K '      ;  * 
      !        ]%        tância da atenção a esses itens na avaliação dos melânicos.

4.

- A França propôs que nos mosaicos melânicos a presença de melanina difusa (mascaras ou espáduas dos negros) ou mesmo
desenho melânico (estrias nas mascaras dos ágatas) dentro das zonas de eleição seja tolerada, desde que o lipocromo possa ser
!* k      ?k" $ *

5.

{
             |     * ]%
à pontuação desses itens, nada mudou. Foi aprovada.

6.

- A Argentina propôs uma mudança na maneira de se avaliar a Harmonia dos quartetos, abandonando-se o método puramente
matemático adotado pela OMJ e passasse a se avaliar de maneira muito semelhante à que fazemos aqui. A proposta foi rejeitada.

7.

- Foi levantada a preocupação de alguns juízes com canários com fenótipo intermediário entre Mosaicos e Nevados e foi esclare     ?   "]   k*

8.

#  ]%   ]% /    /K   ]%      '?
mais oxidada que as melaninas dispersas (envoltura), gerando assim o contraste”. A proposta foi aprovada.

9.

;    ]%        ~ %  "<  " tado) para “gris brunaceo” (cinza amarronzado), dando prioridade à tonalidade cinza e não à marrom. Foi aprovada.

Propostas de reconhecimentos de cores:
Ɣ Acetinados Oxidados (Acetimax) ................................................................................................................................... Aprovada
Ɣ Isabelinos Ônix ........................................................................................................................................................... Rejeitada
Ɣ Jaspes de Dupla Diluição .............................................................................................................................................. Aprovada
Ɣ Mutação Perla ............................................................................................................................................................... Aprovada
Ɣ  $  .................................................................................................................................. Aprovada
Ɣ  {   .......................................................................................................................................... Aprovada
Ɣ   ................................................................................................................................................................ Aprovada
Ɣ Isabelino Mogno ........................................................................................................................................................... Rejeitada
Ɣ Isabelino Eumo ............................................................................................................................................................. Rejeitada
Observação: todas as cores inicialmente aprovadas deverão ser apresentadas nos próximos três Campeonatos Mundiais para sua observação prática.
#   k    ~/      # *
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CANÁRIOS DE CANTO
Harz Roller
Em campeonatos internacionais, os canários da Seção A devem ser julgados na caixa de julgamento comum a todas as variedades de
canários de canto.
Tempo de julgamento 30 minutos.
Proposta feita pelo Marrocos.
Proposta aprovada.
Malinois
1.

;  ]%!   ]%]    X *
Proposta aprovada.

2.

;  ]%~  ]    ;  ]%@ *
Proposta aprovada.

3.

Impressão matemática geral e livre.
Ficou acordado que na impressão geral não se usará nenhuma formula matemática para se pontuar e ao mesmo tempo a pon ]%   "        *
Proposta aprovada.

4.

Caixa de julgamento: aprovada para todas as raças de canários de canto.

5.

Uso do Tablet ou julgamento manual.
Proposta aprovada.

6.

Tempo de julgamento com Tablet ou manual 20 minutos.
Proposta aprovada.

7.

Número de juízes: em campeonatos internacionais deve haver dois juízes por seção de nacionalidades diferentes para concursos
com mais de cem canários participantes. Com exceção do Cantor Espanhol que somente será julgado por juízes dessa nacionalidade.
Proposta aprovada.

8.

Separação das linhas Chor-Knorr (rolos de água) e Tjokken (voltas metálicas).
Proposta aprovada.

9.

     ]%* '   k ] *<    '     
'  ]>*

10. A cor verde permanecerá inaceitável nesta raça.
Proposta aceita.
Nota: uma vez que não se apresentaram representantes belgas, a COM irá encomendar uma comissão mista com representantes
desse país para avaliar estas propostas.
Timbrado Espanhol
Tempo de julgamento 15 minutos.
Proposta aprovada.
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Cantor Espanhol
Tempo de julgamento 15 minutos.
Proposta aprovada.
 '   k       " [X[W   '  ]% ^
    |   '     ' ?   
• Timbrado Espanhol original
• Timbrado espanhol clássico
|   '  
 '     '    

   %      *

Proposta aprovada.
EXÓTICOS *
Os pontos abordados foram:
1.

Medidas de anel
Foi estabelecido um tamanho mínimo de anel, sendo que a limitação máxima será a impossibilidade de retirá-lo da perna.

2.

Extensão do período de exposição para exóticos
Foi aprovado estender o prazo para três anos para exóticos (F2).

3.

O padrão do diamante mandarim foi debatido, sem chegar a resultados conclusivos.

Propostas pela Argentina:
4.

; %   <}}  ~ >
Foi aprovado. Solicita-se à Argentina que envie fotos para ilustrá-lo.

5.

; %   '<;    >
Foi aprovado. Solicita-se à Argentina que envie fotos para ilustrá-lo.

6.

; %    " </   >
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7.

; % ]  </   >
    ?         !    ' 
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AGAPORNIS *
Propostas:
1. Abertura de classes de julgamento dos agapornis blues (sem psitacina).
Recusada.
(O Brasil já tem classe exclusiva).
2. Para aprovar novas cores, que se faça como nos canários, a obrigatoriedade de serem apresentadas por 3 anos consecutivos, obtendo um mínimo de pontuação, caso falhe algum ano, não é aprovada.
Recusada.
3. Agapornis poderem concorrer até os 3 anos de idade.
Recusada.
(No Brasil já concorrem até o terceiro ano).
`*  ~  ?      *
Recusada.
(No Brasil o julgamento é de forma separada).
? !" ! "  %       

 ; "*

Entendemos que aqui, no Brasil, estamos bastante à frente neste processo, pois todas as propostas recusadas por lá, aqui já são utilizadas tendo muito boa aceitação
* O Brasil não contou com representantes na reunião.
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