REGULAMENTO CAMPEONATO NACIONAL MARATONA

2014

Artigo 1º
(Entidade Organizadora)
O Campeonato Maratona é organizado pela Federação Portuguesa de Columbofilia com a
colaboração das Associações Distritais e Colectividades.

Art. 2.º
(Âmbito)
O Campeonato é aberto à participação de todos os Columbófilos.

Art. 3.º
(Taxa de Inscrição)
Para efeitos do Campeonato Maratona a taxa de inscrição é gratuita.

Art. 4.º
(Modo de Participação)
1. A participação no campeonato maratona obriga ao cumprimento dos seguintes
pressupostos:
a) As Associações terão de indicar à FPC, até 15 de Abril de 2014, as provas designadas
para efeito do Campeonato Nacional Maratona.
b) Se, por motivos imprevistos e devidamente justificados, alguma das soltas
previamente definidas não se vier a efectuar poderá a mesma ser substituída por outra
prova, desde que, respeite a quilometragem mínima estabelecida. Neste caso, é
obrigatória a notificação prévia à Federação indicando o novo local de solta e
respectiva data de realização.
c) O envio dos dados classificativos pelas Associações Distritais terá de ser efetuado para
um portal de comunicação de dados a criar pela FPC.
d) Em circular geral a dirigir às Associações serão oportunamente divulgadas as condições
e datas limite para a inserção das classificações no portal federativo. As Associações
que não cumprirem os prazos estipulados serão arredadas da disputa do campeonato
maratona.
e) Na vigência do período de reclamação às classificações do campeonato maratona não
será permitido proceder às substituições dos dados classificativos apenas com o
objectivo de melhoria de coeficiente.
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Art. 5.º
(Condições de Participação)
1. O Campeonato Nacional Maratona disputa-se através de duas provas associativas,
escolhidas por cada uma das Associações entre aquelas que integram o seu calendário
desportivo, devendo cada uma delas totalizar distâncias iguais ou superiores a 700 km
para o pombal de cada um dos participantes.
2. São admitidas classificações distritais obtidas nos 20 % dos pombos encestados para
disputarem a prova respectiva em qualquer um dos seguintes parâmetros:
a) No Distrito, Zona ou Bloco, desde que existam campeonatos em disputa com
regulamentos prévia e publicamente divulgados.
b) Até 15 Abril de 2014 é obrigatório o envio dos regulamentos à FPC onde estão
previstos os referidos campeonatos e a identificação das zonas ou blocos que
consideraram para a campanha desportiva de 2014 e quais as colectividades que as
compõem.
3. As classificações indicadas terão obrigatoriamente de ser obtidas na mesma zona ou bloco
e respeitantes a uma só colectividade.
4. Para os columbófilos que concorram em mais do que um distrito, desde que não formulem
vontade em contrário até 15 Abril de 2014 serão consideradas as classificações obtidas no
distrito onde os seus pombais estão localizados.
5. Para que seja possível garantir e controlar os resultados destes campeonatos poderá a FPC
vir a solicitar aos associados participantes cópias dos boletins de encestamento.
6. Serão automaticamente desclassificados os associados que não procedam ao envio das
cópias dos boletins de encestamento nos prazos estipulados pela FPC.

Artigo 6º
(Fórmula de Apuramento Columbófilos)
1. Em cada uma das provas a contar para o campeonato maratona são apurados os dois
primeiros pombos de cada Columbófilo, entre os pombos designados para a equipa - no
máximo de 30.
2. A cada um dos dois pombos apurados aplica-se a seguinte fórmula:
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Classificação x 1000 x n
(pombos participantes no máximo 5000)
Sendo que “n “ é igual a 15 se o número de pombos encestados for menor ou igual que 15.
Caso contrário “n” é igual ao número de pombos encestados por cada columbófilo (até ao
máximo de 30).
3. A pontuação final do Columbófilo resultará do somatório dos 4 coeficientes assim obtidos.
4. Só serão considerados os columbófilos que tenham classificado pelo menos dois pombos
em cada uma das provas.
5. A classificação será ordenada por ordem crescente.

Artigo 7º
(Fórmula de Apuramento Melhores Voadores)
1. O apuramento dos pombos “melhores voadores” efetuar-se-á através do somatório dos
coeficientes obtidos pelo mesmo pombo nas duas provas que contam para o campeonato
maratona.
2. A classificação será ordenada por ordem crescente.

Art. 8.º
(Prémios)
1. No campeonato maratona serão atribuídos prémios aos dez melhores columbófilos
conforme se indica:
a) Do 1º ao 3º classificado: Troféu + Diploma + Faixa
b) Do 4º ao 10º classificado: Troféu + Diploma
2. Serão igualmente atribuídos prémios aos três melhores voadores (pombos) conforme se
indica:
a) Do 1º ao 3º classificado: Troféu + Diploma
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