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INTRODUÇÃO
O propósito e a razão da existência da FPC, não passa só pela elaboração de
regulamentos. Passa pela afirmação do nosso desporto a nível Nacional e
Internacional, e para isso precisamos de organizar de forma credível concursos
nacionais de fundo.
O grande "Pontapé de saída" da columbofilia holandesa foi o famoso "Orléans
dos borrachos" com solta conjunta de mais de 200.000 borrachos para toda
a Holanda para distâncias entre 380 e 600 kms. Estas soltas pasmaram o mundo
columbófilo e viraram os holofotes para a columbofilia holandesa. Há 25 anos
duvido que algum português soubesse o nome de algum columbófilo holandês
além talvez da família Eijerkamp. E agora?
Para o pombo e a columbofilia portuguesa ganharem estatuto e projecção
temos de conseguir realizar concursos de grande dimensão a nível nacional. Não
há outro caminho. A outra opção será continuarmos nesta apagada e vil tristeza,
com um desporto fragmentado de rua e bairro, sem projecção mediática ou
recompensa monetária e a perder praticantes e atracção.
Se houver iniciativa, empenhamento e boa vontade ainda estamos em
condições de vir a organizar os mais participados concursos de fundo do Mundo
e colocar a columbofilia portuguesa noutro patamar. Imaginem o impacto de
concursos de fundo com mais de 50.000 pombos encestados, quando os belgas
já têm menos de 10.000 na esmagadora maioria dos seus nacionais.
Vamos colocar a columbofilia portuguesa no mapa da columbofilia mundial?

ASPECTOS PRÁTICOS
INÍCIO NA CAMPANHA DE 2015 COM 3 PROVAS:
Primeira Prova: Sul de Valência mas mantendo a designação de Valência del
Cid na última semana de Abril (25/4/2015)
Segunda Prova: Castellon de la Plana (centro do país: mais ou menos a
mesma distância para Faro e Porto) quatro semanas depois (23/5/2015).
Terceira Prova: Viñarós 4 semanas depois de Castellon 20/6/2015)
Comentários:
Porquê 4 semanas de intervalo? Primeiro, para permitir o reencestamento
dos mesmos pombos em boas condições. Segundo, para permitir a
realização, no intervalo, das provas de fundo associativas.
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Começo de sul para norte por questões climatéricas, soltando em Abril a sul
e em Junho a norte. A primeira prova é mais curta para sul e a terceira para
o norte do país na procura de equidade.

SOLTA ÚNICA E CONJUNTA PARA TODO O PAÍS
O objectivo é ultrapassar os 50.000 pombos participantes.
É fundamental o reconhecimento e escolha de bons locais de solta para evitar
acidentes à partida.

CLASSIFICAÇÃO GERAL E POR ZONAS
Zona 1: Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro;
Zona 2: Coimbra, Viseu, Leiria, Santarém e Portalegre;
Zona 3: Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro;
OS CONCURSOS NACIONAIS SÃO DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA NO CALENDÁRIO DESPORTIVO DE
SOCIEDADES E ASSOCIAÇÕES. CONTAM PARA EFEITOS DE CAMPEONATO GERAL E DE FUNDO.
As Associações que participam nos nacionais podem organizar outros concursos,
nessa semana, de velocidade e meio fundo, mediante autorização federativa ao
aproveitarem a libertação de meios de transporte que a coordenação e junção
entre distritos poderá proporcionar. Neste sentido estamos a falar de uma
vantagem com repercussões económicas positivas para as associações.
O Barcelona pelo menos já serviu para provar, à exaustão, que com provas
facultativas não se vai a lado nenhum.

PARTICIPAÇÃO ABERTA E POPULAR
Participação aberta mesmo a columbófilos que não tenham inscrito para fundo
nas respectivas sociedades e associações mediante inscrição nas duas ou
três semanas anteriores à prova e liberdade de limites de encestamento para o
que for definido pelas Associações. Para a FPC a participação é livre, só estão
condicionados limites de designação para efeitos de campeonatos. Pretendemse provas populares e abertas à participação de todos os columbófilos sem
excepções ou restrições.

CAMPEONATOS
Não há restrições de participação por parte da FPC. Definem-se apenas limites
para efeitos de campeonato nacional. Os outros pombos além dos 15/20 são
classificados e contam para os campeonatos de sociedade e associativos de
acordo com os limites definidos pelas mesmas. Os campeonatos serão
disputados a nível Nacional e por Zonas, aplicando-se a divisão já enunciada.
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CAMPEONATO NACIONAL DE FUNDO:
Disputa-se com 15/20 pombos designados entre os encestados pelo
columbófilo, conforme vier a ser acordado nas reuniões a efetuar com as
Associações Distritais.

CAMPEONATO NACIONAL DE DESIGNADOS "MASTERS CUP"
Disputa-se com 5 pombos designados entre os encestados pelo columbófilo,
por exemplo os primeiros 5 do respectivo boletim de encestamento.

MELHORES POMBOS
De acordo com o habitual, considerando-se as 3 provas e participando a
totalidade dos encestados.

ENVIO DOS BOLETINS DE ENCESTAMENTO
Os Boletins de encestamento terão de ser enviados à FPC antes das provas
respectivas. A classificação de cada concurso nacional terá de ser publicada o
mais tardar duas semanas depois da realização da prova. Portanto teremos de
criar suporte informático para este objectivo.

DIVULGAÇÃO INTENSIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Procurar o patrocínio de um canal de televisão, com envio de equipas de
reportagem às soltas, cobertura das chegadas e entrevista aos melhores
classificados. Há que dar destaque aos vencedores, criar ídolos e referências,
recompensar o esforço e sacrifício de quem ganha.

PRÉMIOS
A definir pela FPC.

TAXAS
A FPC não cobra qualquer taxa ou sobretaxa pela participação no Campeonato
Nacional. Não pretende qualquer receita que parta do columbófilo apesar dos
custos administrativos e outros que irá suportar.
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ZONAS, LOCAIS DE SOLTA E DISTÂNCIAS

Zonas

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Locais de Solta
Associações
Castellon
Gandia
Vinarós
De La Plana
Viana do Castelo
803
763
793
Braga
765
728
757
Porto
768
738
771
Aveiro
755
735
772
Coimbra
728
717
758
Viseu
694
673
710
Portalegre
631
638
687
Leiria
753
750
794
Santarém
735
746
795
Lisboa
781
796
848
Setúbal
760
779
833
Évora
675
696
750
Beja
679
711
768
Faro
713
762
822
Distancia desde o centro de localidade de solta
a um ponto central da capital de distrito

Kms Totais
cada distrito
2359
2250
2277
2262
2203
2077
1956
2297
2276
2425
2372
2121
2158
2297
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MAPA ILUSTRATIVO DAS ZONAS E LOCAIS DE SOLTA
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