FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA – SELEÇÕES NACIONAIS

25 .02. 2015

CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE SELECÇÕES NACIONAIS PARTICIPANTES EM
CAMPEONATOS DA EUROPA E DO MUNDO
Época Desportiva 2015
Considerando que:


É do interesse nacional que as selecções nacionais sejam representativas dos melhores
columbófilos nacionais;



As selecções nacionais deverão espelhar uma representatividade alargada em termos
geo-desportivos;



As selecções nacionais são constituídas por 30 pombos.

1. Deliberou a Direção da F.P.C. estabelecer os seguintes critérios para a constituição das
selecções nacionais para os Campeonatos da Europa e do Mundo Seniores:
a) Campeonatos Nacionais Columbófilo - 2014
Será convocado o columbófilo classificado em primeiro lugar nas especialidades de
velocidade, meio fundo e fundo, no total de três.
b) Campeonatos Nacionais Pombo Ás - 2014
Será convocado o columbófilo proprietário do pombo classificado em primeiro lugar
nas especialidades de velocidade, meio fundo e fundo, no total de três.
c) Campeonatos Distritais -2014
Será convocado o columbófilo classificado em primeiro lugar nos campeonatos
distritais de meio-fundo de cada uma das Associações Distritais, no total de 14.
Caso alguma associação dispute o campeonato distrital de meio-fundo por zonas
deverá ser seleccionado o columbófilo campeão na zona com maior número de
pombos encestados.
d) Participantes nos Grand Prix Realizados em Portugal - 2014
Serão convocados os sete primeiros classificados no Grand Prix Mira e o primeiro
classificado no Grand Prix Riachos, Grand Prix Cartaxo e Grand Prix Faro, no total de
dez.
2. No caso do Campeonato da Europa e do Campeonato do Mundo de Jovens será
solicitado a cada Associação Distrital que seleccione dois columbófilos com menos de 25
anos de idade que se tenham distinguido na campanha desportiva de 2014.
Caso algum dos convocados não responda no prazo que vier a ser estabelecido pela F.P.C. ou
não tenha borrachos disponíveis para os períodos que vierem a ser indicados, caberá à Direção
da Federação proceder à seleção dos columbófilos que os irão substituir.
Competições para 2015:
Camp.
Europa
Europa
Mundo
Mundo
Mundo

Tipo
Jovens
Seniores
Jovens
Seniores
Seniores

Local/País
Mira / Portugal
Mira / Portugal
Arad / Roménia
Arad / Roménia
Bangkok/ Tailândia

Entrega Borrachos
1 Abril a 15 Maio
1 Abril a 15 Maio
14 de Abril
14 de Abril
14 de Abril

Distância
400 km
400 km
400 km
400 km
500 km

Data da Prova
19 Setembro
19 Setembro
12 Setembro
12 Setembro
12 Dezembro

