COMUNICADO F.P.C.
CORREÇÃO CLASSIFICAÇÕES PROVAS DE FUNDO 2015 CAMPEONATO DO COLUMBÓFILO
ACD PORTALEGRE E COLETIVIDADES FILIADAS NA ACD PORTALEGRE

Tendo-se verificado que, contrariando o estipulado no artigo 108.º, n.º 2, do
Regulamento Desportivo Nacional, admitiram, nas provas de fundo, o
encestamento de até 30 pombos para o campeonato do columbófilo, o que
constitui uma violação daquela norma, deliberou a Direção da F.P.C., por
unanimidade, em reunião de Direção realizada no dia 18 de Julho, que devem
as coletividades e a Associação Columbófila do Distrito de Portalegre proceder
à retificação das classificações das provas de fundo de 2015, tendo em conta o
número máximo de pombos a encestar previsto regulamentarmente por
columbófilo (20).
Para tanto, deverão:
1. Considerar os primeiros 20 pombos do boletim de encestamento de cada
columbófilo em cada uma das provas de fundo realizadas em 2015;
2. Ter em conta, também, a redução que tal implicará no número total de
pombos enviados à prova.
Até ao dia 6 de Agosto de 2015 deverão remeter à FPC as classificações refeitas,
quer para verificação da regularização das classificações distritais quer para
efeitos de campeonatos nacionais. Juntamente deverão enviar os respetivos
boletins de encestamento e constatação das provas de fundo efetuadas.
Até lá ficarão suspensas:
 As classificações dos columbófilos da ACD Portalegre nos campeonatos
nacionais de fundo do columbófilo.
 As classificações dos columbófilos da ACD Portalegre nas provas
nacionais de fundo – Valência Del Cid.
 A homologação das classificações das provas de fundo respeitantes à
época desportiva de 2015 (coletividades e associação) não podendo
proceder às respetivas distribuições de prémios sem que o processo
transite em julgado.
A omissão de resposta à presente notificação constitui violação dos deveres da
Associação para com a FPC, pelo que ver-se-á a FPC obrigada a tomar as
medidas estatutárias e regulamentares mais adequadas.
Coimbra, 20 de Julho de 2015
O Presidente da Direção
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O Coordenador da Área Desportiva
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