_______________________________________________
Designação de Pombos para Campanha Desportiva
Devido a alterações regulamentares, no recenseamento actual é necessário designar os
pombos com que cada concorrente irá participar na campanha desportiva de 2016 (máximo
de 130 por equipa). Apenas os pombos designados poderão concorrer na campanha
desportiva de 2016.
O RecPom 2016 encontra-se preparado para realizar esta designação através da opção
‘Designar Pombo’, após a Nacionalidade do Pombo.

Janela de recenseamento com um pombo designado

Para designar um pombo, marque o visto na opção correspondente. Para retirar a
resignação, remova o respectivo visto. Em alternativa, pode usar a tecla F2 para alternar
entre as duas situações. O programa irá lembrar-se do estado da designação nos pombos
seguintes.
Também pode designar pombos na própria lista de pombos do concorrente, utilizando a
tecla F2 para alternar o estado de designação do pombo seleccionado na lista.
Para proceder à designação de pombos já recenseados, aceda ao recenseamento do
concorrente e marque na lista de pombos quais os designados, usando a tecla F2. Pode
também aceder às propriedades do pombo e assinalar a opção ‘Designar Pombo’.
Caso o concorrente tenha várias equipas, poderá transferir e designar pombos entre as
equipas de forma livre e gratuita, desde que dentro dos prazos e parâmetros
regulamentares. Para o efeito, o RecPom disponibiliza uma ferramenta específica, que
permite seleccionar os pombos a transferir entre duas equipas, assim como proceder à
designação dos pombos.
Para aceder à ferramenta de transferência de pombos entre sócios / equipas, utilize o botão
‘Transferências’, disponível na parte superior da janela do RecPom:

De seguida, indique os números dos sócios envolvidos nas transferências (tipicamente, os
números correspondentes a cada uma das equipas).
Nota: Se o concorrente tiver mais de duas equipas, a transferência terá de ser feita em
duas ou mais etapas, cada uma com um par de sócios.
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Serão apresentados os pombos já recenseados em cada uma das equipas. Pode utilizar os
botões ‘>’ e ‘<’ para mover pombos da 1ª equipa para a 2ª equipa e vice-versa. Pode
também designar pombos através da tecla F2 ou fazendo duplo-clique na coluna e linha do
pombo correspondente.

Quando a distribuição e designação de pombos estiver correcta, faça clique sobre
‘Seguinte>‘ para guardar as alterações. No final, poderá imprimir os recenseamentos de
cada equipa.

Página 2 de 2

