3 Cês Cadaval Clube

A Galeria do Periquito

Cadaval 2019

1ª Exposição de Periquitos de Cor
A Galeria do Periquito

Regulamento
1º Artigo
- 1) Localização.
Este evento realiza-se no Pavilhão Municipal Multiusos de Cadaval no
período de 6 a 8 de setembro de 2019.
- 2) Organização e Gestão.
A Galeria do Periquito, é organizada pelo 3 Cês Cadaval Clube.
No âmbito deste evento serão constituídas as seguintes estruturas:
A - Comissão de Honra
A Comissão de honra será constituída por membros das diversas
entidades Ornitológicas Nacionais, entidades oficiais e outros
convidados. Constitui uma referência institucional do evento.
B - Comissão Organizadora
A Comissão Organizadora será composta por membros da Direção do 3
Cês Cadaval Clube e por associados do Clube que colaboram neste evento.
A sua composição é a seguinte:
Relações Públicas
Tlm: 918191834 - Rafael Oliveira
Responsável pela “Convoyagem”
Tlm: 912426432 – André Ribeiro
Responsável pelo “Restaurante do Evento”
Tlm: 919486747 – Pedro Carvalho
Logística
Membros da direção e/ou sócios do 3 Cês Cadaval Clube.
C - Corpo de Juízes
O Corpo de Juízes será formado por Juízes CTJ/FOP e eventualmente
CNJ/FONP.
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D - Comissão de Controlo
Haverá uma Comissão de Controlo que terá a responsabilidade de
controlar o cumprimento de normas técnicas e regulamentares
definidas no presente regulamento, estando devidamente autorizados ao
manuseamento das aves para todas as operações de controlo desportivo.
A Comissão de Controlo será presidida por elementos a indicar pela
direcção do 3 Cês Cadaval Clube.
2º Artigo
- 1) Admissão de Expositores e de Aves em Concurso.
Serão apenas admitidos expositores inscritos em clubes /associações
ornitológicas filiados na FOP ou FONP (entidades que integram a COM Portugal) e com aves detentoras de anilhas FOP ou FONP, datadas de
2018 e 2019.
Só serão aceites a concurso aves com anilhas oficiais e do próprio
expositor e previstas nas Classes anexas a este Regulamento.
A organização reserva-se o direito de exigir documentos comprovativos
da identificação do criador, no que se refere ao seu STAM e qualidade
de membro associado das instituições filiadas na COM - Portugal (FOP
ou FONP).
- 2) Inscrição
A data limite para o envio das fichas de inscrição de aves é o dia 30 de
Agosto de 2019.
As fichas de inscrição, devidamente preenchidas, devem ser enviadas
para:
3 Cês Cadaval Clube
Rua 25 de Abril – Central de Camionagem
2550-165 Cadaval
Contacto: 918191834
E-mail: 3ces.cadavalclube@gmail.com
As fichas de inscrição só serão aceites desde que acompanhadas do
respetivo pagamento.
O pagamento poderá ser efetuado por cheque à ordem da 3 Cês Cadaval
Clube ou transferência bancária para o IBAN : PT50 0045 5120 4028
8123 7633 4
As inscrições depois de validadas, é-lhes atribuído um nº de inscrição.
Não há qualquer limitação do número de exemplares a inscrever,
contudo cada expositor terá de inscrever um mínimo de 5 aves.
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A inscrição só será válida, desde que efetuada na ficha oficial de
inscrição da, “A Galeria do Periquito”, ou através da plataforma Online
da FOP, e de acordo com a Lista Anexa das Classes em concurso,
devidamente elaborada para o efeito, pelos Colégios de Juízes da FOP e
da FONP.
O valor a pagar pela inscrição de cada ave nas classes individuais é de
2,50€, será de 10,00€, por cada equipa de 4 aves.
Todos os Sócios do 3 Cês Cadaval Clube, terão um desconto de 10% no
valor final da inscrição das aves.
-3) “Convoyagem”
A Organização disponibilizará um elemento, para efectuar a
“Convoyagem”, desde Braga até ao local do evento.
Este processo carece de documentação especifica, necessita de ser
requisitada
através
do
e-mail
oficial
do
evento,
(3ces.cadavalclube@gmail.com).
Este serviço que a Organização irá prestar, terá um custo de
15,00€/criador, serão atempadamente disponibilizados os locais de
recolha das aves, todo este processo será encaminhado para o nosso
representante, será ele que fará essa gestão tanto dos locais de recolha
como o limite de aves da “Convoyagem”.
Como á imagem da exposição o 3 Cês Cadaval Clube, declina toda e
qualquer responsabilidade em caso de desaparecimento, furto ou morte
de aves durante ambas as viagens. Nenhuma indemnização moral ou
financeira poderá ser exigida à Comissão Organizadora ou ao clube, o 3
Cês Cadaval Clube, no entanto compromete-se a tomar todas as medidas
necessárias para evitar tais incidentes.
De salientar que a Organização tem total confiança na pessoa
responsável pelo serviço, já que o mesmo tem “provas dadas” nessa
tarefa.
-4) Catálogo
A organização está devidamente autorizada a divulgar os dados que os
criadores colocarem na ficha de inscrição.
A inscrição e pagamento dos valores devidos implicam a plena
aceitação pelos expositores do presente regulamento.
Será elaborado depois da exposição um Catálogo em formato PDF, que
será publicado na página oficial do evento e por correio electrónico a
cada um dos participantes, catalogo este totalmente gratuito.
- 5) Receção das Aves
Todos os expositores Nacionais deverão entregar as suas aves no dia 5
de Setembro de 2019, quinta-feira, no local da exposição, Pavilhão
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Municipal Multiusos de Cadaval, das 15 às 23 horas; Por ordem de
chegada, havendo um numerador de ordem de chegada para o efeito.
Haverá prioridade para pessoas com deficiência e responsáveis pela
“Convoyage”,
designados
e
identificados
pela
organização,
atempadamente.
Serão recusadas todas as aves que no momento da receção se
apresentem doentes ou em mau estado de higiene e limpeza.
Os expositores deverão cumprir as orientações e normas definidas pela
organização, no que respeita ao atendimento e colocação de aves nas
gaiolas de exposição.
Na receção das aves, caso alguma das aves inscritas não possa ser
apresentada por motivos alheios ao criador, só poderá ser substituída
por outra desde que seja da mesma Classe. No caso de equipas, caso o
criador não tenha outra ave para substituir, pode solicitar a passagem
das restantes aves para individuais.
O expositor é o único responsável pela inscrição das suas aves.
- 6) Alimentação, Gestão e Disposição das Aves na Exposição.
A alimentação das aves, a sua gestão e disposição durante o evento é da
exclusiva responsabilidade da comissão organizadora.
A organização procurará assegurar as melhores condições de instalação
e alimentação de todas as aves presentes, providenciando uma
adequada vigilância e segurança.
3º Artigo
- 1) Juízes e Julgamento de Aves
Os julgamentos das aves expostas terão lugar no dia 6 de Setembro de
2019, e durante o período em que os mesmos decorrem, é expressamente
interdita a presença de pessoas na zona reservada aos julgamentos, com
exceção dos Juízes e dos elementos da organização credenciados para o
efeito.
Quando numa ave em julgamento, for detetada pelo Juiz uma situação
passível de desqualificação grave, e confirmada a sua existência pela
Comissão de Controlo, serão suspensas as classificações e prémios obtidos
por todas as aves deste expositor.
A Comissão de Controlo está devidamente autorizada a manusear a
ave, para se proceder às devidas provas dos factos.
São consideradas desqualificações graves as seguintes ocorrências:
- Aves com anilhas em que, a dimensão não esteja conforme, saindo
facilmente das patas das aves;
- Aves com anilhas em que o diâmetro interno esteja alterado
artificialmente;
- Aves com anilhas cortadas;
- Aves com anilhas com caracteres ilegíveis ou alterados artificialmente;
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- Aves com anilhas que não sejam do próprio criador;
- Aves com arranjos ou pinturas artificiais;
A Organização, após ter recebido o relatório escrito da Comissão de
Controlo, convocará o expositor em causa, até 31 de Outubro de 2019,
para apresentar a sua defesa e tudo o que achar por conveniente para o
esclarecimento dos factos.
Ouvido o expositor e analisados os factos, a Organização tomará, até 30
de Novembro de 2019, uma decisão definitiva sobre a atribuição ou
anulação das classificações e prémios obtidos por este expositor, decisão
esta, que lhe deverá ser obrigatoriamente comunicada, por escrito, pela
Organização.
Em caso de confirmação de infrações cometidas pelo expositor, a
Organização, para além da anulação das classificações e prémios obtidos
pelo expositor, deverá participar os factos ocorridos às Direções da FOP
e da FONP e poderá responsabilizar o infrator por possíveis prejuízos
com a personalização de troféus da exposição.
Após a finalização do controle de anilhas e posterior homologação dos
resultados, estes serão afixados no local da exposição e publicados no
sítio oficial na Internet.
Em caso de não julgamento, desclassificação ou desqualificação, nenhum
reembolso será devido ao criador-expositor.
4º Artigo
- 1) Prémios e Pontuações
As pontuações mínimas e máximas a adotar na classificação das aves
para obtenção de prémios são as fixadas pela COM/OMJ.
Em todas as Classes, as pontuações para prémio são as seguintes:
Pontuação mínima por Classes:
Individuais – 90 pontos
Equipas – 360 pontos
Pontuação máxima por Classes:
Individuais - 94 pontos
Equipa – 382 pontos.
Todos os expositores que obtiverem primeiro, segundo e terceiro lugar,
receberão um troféu/roseta, correspondente á sua classificação.

3 Cês Cadaval Clube

A Galeria do Periquito

Cadaval 2019

Duarte e Bernardino, Lda.
- Primeiro Classificado de cada Classe. (roseta)
Agriloja
- Segundo Classificado de cada Classe. (roseta)
JSC – Mistura de Sementes
- Terceiro Classificado de cada Classe. (roseta)
Haverá ainda os seguintes prémios especiais:
3 Cês Cadaval Clube
-Melhor Periquito da Exposição (troféu/roseta)
Município do Cadaval
-Melhor Periquito Linha Verde. (troféu/roseta)
-Melhor Periquito Linha Azul. (troféu/roseta)
Pão da Vermelha
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito
-Melhor Periquito

Opalino. (troféu/roseta)
Canela. (troféu/roseta)
Opalino Canela. (troféu/roseta)
Face Amarela. (troféu/roseta)
Asas Cinzentas. (troféu/roseta)
Asas Claras. (troféu/roseta)
Perolado. (troféu/roseta)
Arlequim. (troféu/roseta)
Ino. (troféu/roseta)
Corpo Claro. (troféu/roseta)
Fulvo. (troféu/roseta)
Poupa. (troféu/roseta)

Obizoo, Lda.
-“Jovem Promessa” – Troféu para o expositor mais novo.
Teresa Esteticista
-“Ladies Challenge” - Melhor Classificação Feminina.
Rafa Birds
- Troféu Papa-Rosetas para o expositor com mais aves inscritas. (Troféu)
Periquitos Caetano
- Troféu a Milha para o expositor com residência oficial, mais distante
do local do evento. (Troféu).
MF Birds
- Troféu o Último dos Últimos (Troféu Surpresa).
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- A todos os expositores será atribuído um troféu de participação, que
creditará o Palmarés com todos os prémios obtidos na Exposição com
menção de todos os lugares obtidos.

“The Best”
Nesta exposição haverá um concurso extra designado “The Best”, será
um premio apadrinhado por JSC-Mistura de Sementes.
Prémio atribuído ao criador com as 10 melhores aves na Exposição. Irá
constar na Lista dos Melhores de todas as edições.
O criador terá de identificar as dez aves que concorrem neste concurso
extra, a quando da inscrição, inscrição essa que, terá um custo de 5,00€
e não tem qualquer tipo de desconto. (Troféu para os três primeiros e
ração para os restantes.)
5º Artigo
- 1) Cedência de Aves Inscritas na Exposição
No caso de assim o desejarem os expositores poderão fixar as condições
de cedência das aves em concurso.
No caso de venda das aves na exposição, será cobrada pela
organização uma percentagem de 15% do valor indicado aquando da
inscrição das aves.
Se este valor for indicado ou alterado após o julgamento das mesmas,
será cobrada uma percentagem de 20% do valor que for estipulado pelo
expositor.
Para sócios do 3 Cês Cadaval Clube, as supra mencionadas percentagens
passam a 10% e a 15%, respetivamente.
- 2) Feira de Aves
No pavilhão da exposição, haverá uma Feira de aves.
A responsabilidade desta feira de aves será da inteira responsabilidade
da Organização.
Cada criador/expositor terá uma obrigatoriedade de colocar um
mínimo de 5 aves na Exposição “A Galeria dos Periquitos”, para poder
colocar aves nesta Feira e cada ave inscrita na feira terá um custo de
0.50€.
No caso de venda das aves na feira, será cobrada pela
organização uma percentagem de 10% do valor indicado a quando da
inscrição das aves.
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Se este valor for alterado após o começo do evento, será cobrada uma
percentagem de 15% do valor que for estipulado pelo expositor
inicialmente.
Para sócios do 3 Cês Cadaval Clube, as percentagens passam a 5% e a
10%, respectivamente.
A Organização disponibilizará mesas para venda livre de aves, onde
cada criador/expositor, será o único responsável pelo espaço, cada mesa
terá o custo de 50,00€ e não haverá qualquer percentagem cobrada pela
organização, porém só será permitida a venda de Periquitos
Australianos, para manter o padrão da exposição.
É extremamente recomendado que a apresentação deste espaço, seja
cuidado, de forma que esteja em harmonia com a restante exposição.
Segundo regras em vigor, é obrigatória a identificação de todos os
compradores de aves e deverá ser mantido um registo, que no final será
entregue pela organização, ao criador/expositor.
As condições das aves presentes na feira devem apresentar as mesmas
condições que foram descritas para a exposição, não sendo porém
obrigatório, neste primeiro ano, a exigência de aves com anilha.
- 3) Cerimónia Oficial de abertura e acesso à exposição
O público terá acesso livre no seguinte horário:
Sexta-feira, 6 de Setembro de 2019, Cerimónia de Abertura ás 18 horas
até ás 19 horas;
Sábado, 7 de Setembro de 2019, das 10 horas até ás 22 horas;
Domingo, 8 de Setembro de 2019, das 10 às 16.30horas;
- 4) Entrega de Prémios e Almoço.
A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no final da realização de
um almoço, no dia 8 de Setembro de 2019, no domingo, pelas 15.00 horas.
Solicita-se aos interessados a atempada inscrição para o almoço sendo o
seu custo de 12€ por pessoa.
6º Artigo

- 1) Devolução de aves.
A devolução de aves vendidas na “A Galeria do Periquito” decorrerá a
partir das 16,30 horas, as restantes serão devolvidas aos
criadores/expositores após as 17,00 horas do dia 8 de Setembro de 2019,
domingo.
Em primeiro lugar serão entregues as aves vendidas no concurso.
A Organização procurará efetuar a devolução de aves de forma
expedita e de acordo com as prioridades definidas, que são:
- Pessoas com deficiência.
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- “Convoyagens” organizadas por Clubes.
- Criadores que residam a grandes distâncias.
- Por fim é seguida a ordem de inscrição.
A Organização afixará uma lista com a ordem de entrega, seguindo
estes critérios.

- 2) Encerramento
O evento será encerrado após a devolução de todas as aves.
- 3) Disposições Gerais
O 3 Cês Cadaval Clube, declina toda e qualquer responsabilidade em caso
de desaparecimento, furto ou morte de aves. Nenhuma indemnização
moral ou financeira poderá ser exigida à Comissão Organizadora ou ao
clube, o 3 Cês Cadaval Clube, no entanto compromete-se a tomar todas as
medidas necessárias para evitar tais incidentes.
É o 3 Cês Cadaval Clube, o detentor de todos e quaisquer direitos de
imagem do evento, estando este devidamente autorizado a manusear as
aves para efeitos de recolha de imagens, comprometendo-se para o
efeito, que cada ave será somente manuseada uma única vez.
Todos os expositores inscritos na “A Galeria do Periquito”, ao
inscreverem as suas aves, tomam conhecimento deste regulamento e o
aceitam, renunciando expressamente a todo e qualquer direito de
indemnização, moral ou material, decorrente da sua participação no
evento, ou resultante das classificações, desqualificações, suspensões,
exclusões
ou prémios obtidos, comprometendo-se expressamente a aceitar
qualquer decisão da Organização, bem como das decisões do Corpo de
Juízes e Comissão de Controlo, e disso se declaram cientes para todos os
efeitos previstos na Lei.
7º Artigo
- 1) Omissões e casos não previstos
Em qualquer caso não previsto ou omisso, rege a decisão da Organização
da “A Galeria do Periquito”
Cadaval 2019 e a Lei Geral do País

Anexo: Lista de Classes a Concurso.
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Classes a Concurso
(Anilhas 2018-2019)
Normais
Normal série Verde

01-Normal Verde Claro (equipa)
02-Normal Verde Claro
03-Normal Verde Escuro (equipa)
04-Normal Verde Escuro
05-Normal Verde Azeitona (equipa)
06-Normal Verde Azeitona
07-Normal Verde Cinzento (equipa)
08-Normal Verde Cinzento
Normal série Azul
09-Normal Azul Celeste (equipa)
10-Normal Azul Celeste
11-Normal Azul Cobalto (equipa)
12-Normal Azul Cobalto
13-Normal Azul Cobalto Violeta (equipa)
14-Normal Azul Cobalto Violeta
15-Normal Azul Malva (equipa)
16-Normal Azul Malva
17-Normal Cinzento (equipa)
18-Normal Cinzento
Opalinos
Opalino série Verde
19-Opalino Verde Claro (equipa)
20-Opalino Verde Claro
21-Opalino Verde Escuro (equipa)
22-Opalino Verde Escuro
23-Opalino Verde Azeitona (equipa)
24-Opalino Verde Azeitona
25-Opalino Verde Cinzento (equipa)
26-Opalino Verde Cinzento
Opalino série Azul
27-Opalino Azul Celeste (equipa)
28-Opalino Azul Celeste
29-Opalino Azul Cobalto (equipa)
30-Opalino Azul Cobalto
31-Opalino Azul Cobalto Violeta (equipa)
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32-Opalino Azul Cobalto Violeta
33-Opalino Azul Malva (equipa)
34-Opalino Azul Malva
35-Opalino Cinzento (equipa)
36-Opalino Cinzento
Canelas
Canela série Verde
37-Normal Canela Verde Claro (equipa)
38-Normal Canela Verde Claro
39-Normal Canela Verde Escuro (equipa)
40-Normal Canela Verde Escuro
41-Normal Canela Verde Azeitona (equipa)
42-Normal Canela Verde Azeitona
43-Normal Canela Verde Cinzento (equipa)
44-Normal Canela Verde Cinzento
Canela série Azul
45-Normal Canela Azul Celeste (equipa)
46-Normal Canela Azul Celeste
47-Normal Canela Azul Cobalto (equipa)
48-Normal Canela Azul Cobalto
49-Normal Canela Azul Cobalto Violeta (equipa)
50-Normal Canela Azul Cobalto Violeta
51-Normal Canela Azul Malva (equipa)
52-Normal Canela Azul Malva
53-Normal Canela Cinzento (equipa)
54-Normal Canela Cinzento
Opalino Canela
Opalino Canela Série Verde
55-Opalino Canela Verde Claro (equipa)
56-Opalino Canela Verde Claro
57-Opalino Canela Verde Escuro (equipa)
58-Opalino Canela Verde Escuro
59-Opalino Canela Verde Azeitona (equipa)
60-Opalino Canela Verde Azeitona
61-Opalino Canela Verde Cinzento (equipa)
62-Opalino Canela Verde Cinzento
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Opalino Canela
Opalino Canela Série Azul
63-Opalino Canela Azul Celeste (equipa)
64-Opalino Canela Azul Celeste
65-Opalino Canela Azul Cobalto (equipa)
66-Opalino Canela Azul Cobalto
67-Opalino Canela Azul Cobalto Violeta (equipa)
68-Opalino Canela Azul Cobalto Violeta
69-Opalino Canela Azul Malva (equipa)
70-Opalino Canela Azul Malva
71-Opalino Canela Cinzento (equipa)
72-Opalino Canela Cinzento
Face Amarela
Normal, Opalino, Canela ou
Canela Opalino
73-Normal Face Amarela (equipa)
74-Normal Face Amarela
75-Opalino Face Amarela (equipa)
76-Opalino Face Amarela
77-Normal Canela Face Amarela (equipa)
78-Normal Canela Face Amarela
79-Opalino Canela Face Amarela (equipa)
80-Opalino Canela Face Amarela
Ardósia
Normal, Opalino, Canela, Canela
Opalino e/ou Face Amarela (Slate)
81-Ardósia, Normal, Opalino, Canela, Canela Opalino e/ou Face
Amarela (Slate) (equipa)
82-Ardósia, Normal, Opalino, Canela, Canela Opalino e/ou Face
Amarela (Slate)
Antracite
Normal, Opalino, Canela ou
Canela Opalino e/ou Face Amarela
83-Antracite, Normal, Opalino, Canela ou Canela Opalino e/ou Face
Amarela (equipa)
84-Antracite, Normal, Opalino, Canela ou Canela Opalino e/ou Face
Amarela
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Selado (Saddleback)
Selado série Verde (Saddleback)
85-Selado todas as Mutações série Verde (Saddleback) (equipa)
86-Selado todas as Mutações série Verde (Saddleback)
Selado série Azul
(incluindo Face Amarela) (Saddleback)
87-Selado todas as Mutações série Azul (incluído Face Amarela
(Saddleback) (equipa)
88-Selado todas as Mutações série Azul (incluindo Face
Amarela)(Saddleback)
Asas Cinzentas
Asas Cinzentas série Verde
89-Asas Cinzentas série Verde, Normal ou
Opalino (equipa)
90-Asas Cinzentas série Verde, Normal ou
Opalino
Asas Cinzentas série Azul
91-Asas Cinzentas série Azul, Normal, Opalino
e/ou Face Amarela (equipa)
92-Asas Cinzentas série Azul, Normal, Opalino
e/ou Face Amarela
Asas Claras
Asas Claras série Verde
93-Asas Claras série Verde, Normal ou
Opalino (equipa)
94-Asas Claras série Verde, Normal ou
Opalino
Asas Claras série Azul
95-Asas Claras série Azul, Normal, Opalino
e/ou Face Amarela (equipa)
96-Asas Claras série Azul, Normal, Opalino
e/ou Face Amarela
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Perolado (Spangle)
Perolado (Spangle) série Verde
97-Perolado de fator simples série Verde, Normal, Opalino, Canela ou
Canela Opalino (Spangle) (equipa)
98-Perolado de fator simples série Verde, Normal, Opalino, Canela ou
Canela Opalino (Spangle)
99-Perolado de fator duplo série Verde(Spangle) (equipa)
100-Perolado de fator duplo série Verde (Spangle)
Perolado (Spangle) série Azul
101-Perolado de fator simples série Azul,Normal, Opalino, Canela,
Canela Opalino e/ou Face Amarela (Spangle)(equipa)
102-Perolado de fator simples série Azul,Normal, Opalino, Canela,
Canela Opalinoe/ou Face Amarela (Spangle)
103-Perolado de fator duplo série Azul (incluindo Face Amarela)
(Spangle)(equipa)
104-Perolado de fator duplo série Azul (incluindo Face Amarela)
(Spangle)
Arlequim
Arlequim Dominante
Serie Verde
105-Arlequim Dominante série Verde, Normal, Opalino, Canela ou
Canela Opalino (equipa)
106- Arlequim Dominante série Verde, Normal, Opalino, Canela ou
Canela Opalino
Arlequim Dominante
Serie Azul
107-Arlequim Dominante série Azul, Normal, Opalino, Canela ou Canela
Opalino e/ou Face Amarela (equipa)
108-Arlequim Dominante série Azul, Normal, Opalino, Canela ou Canela
Opalino e/ou Face Amarela
Arlequim Recessivo
Serie Verde
109-Arlequim Recessivo série Verde, Normal, Opalino, Canela ou Canela
Opalino (equipa)
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110-Arlequim Recessivo série Verde, Normal, Opalino, Canela ou Canela
Opalino
Arlequim Recessivo
Serie Azul
111-Arlequim Recessivo série Azul, Normal, Opalino, Canela, Canela
Opalino e/ou Face Amarela (equipa)
112-Arlequim Recessivo série Azul, Normal, Opalino, Canela, Canela
Opalino e/ou Face Amarela
Inos
113-Lutino (equipa)
114-Lutino
115-Albino (incluindo Face Amarela) (equipa)
116-Albino (incluindo Face Amarela)
117-Asas de Renda série Verde, Normal ou Opalino (Lacewing) (equipa)
118-Asas de Renda série Verde, Normal ou Opalino (Lacewing)
119-Asas de Renda série Azul (incluindo Opalino e Face Amarela)
(equipa)
120-Asas de Renda série Azul (incluindo Opalino e Face Amarela)
Corpos Claros
121-Corpos Claros Normal série Verde (Clearbody)(equipa)
122-Corpos Claros Normal série Verde (Clearbody)
123-Corpos Claros Opalino série Verde (Clearbody)(equipa)
124-Corpos Claros Opalino série Verde (Clearbody)
125-Corpos Claros Normal ou Opalino série Azul (incluindo Face
Amarela) (Clearbody) (equipa)
126-Corpos Claros Normal ou Opalino série Azul (incluindo Face
Amarela) (Clearbody)
127-Corpos Claros Opalino série Azul (incluindo Face Amarela)
(Clearbody) (equipa)
128-Corpos Claros Opalino série Azul (incluindo Face Amarela)
(Clearbody)
Fulvos (Fallows)
129-Fulvo série Verde, Normal ou Opalino (Fallow)(equipa)
130-Fulvo série Verde, Normal ou Opalino (Fallow)
131-Fulvo série Azul, Normal, Opalino e/ou Face Amarela
(Fallow)(equipa)
132-Fulvo série Azul, Normal, Opalino e/ou Face Amarela (Fallow)
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Poupas
Serie Verde
133-Frisado Japonês série Verde (equipa)
134-Frisado Japonês série Verde
135-Com tufo de todas as variedades série Verde (equipa)
136-Com tufo de todas as variedades série Verde
137-Com poupa semi-circular de todas as variedades série Verde (equipa)
138-Com poupa semi-circular de todas as variedades série Verde
139-Com poupa circular de todas as variedades série Verde (equipa)
140-Com poupa circular de todas as variedades série Verde
Serie Azul
141-Frisado Japonês série Azul (equipa)
142-Frisado Japonês série Azul
143-Com tufo de todas as variedades série Azul (equipa)
144-Com tufo de todas as variedades série Azul
145-Com poupa semi-circular de todas as variedades série Azul (equipa)
146-Com poupa semi-circular de todas as variedades série Azul
147-Com poupa circular de todas as variedades Série Azul (equipa)
148-Com poupa circular de todas as variedades Série Azul
Outras Mutações
149-Outras mutações (equipas)
150-Outras mutações

