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1.

A Associação Columbófila do Distrito de Coimbra (ACD Coimbra) vai organizar na
Campanha de 2017 os Campeonatos Distritais, podendo nestes participar todos os
Columbófilos que concorram numa das Coletividades no ativo da ACD Coimbra.

1.1 Ficam excluídos de participar todos os columbófilos que se encontrem em
situação de incumprimento junto das coletividades nas campanhas anteriores, assim
como:

a) Todos os

pombos que

à data estejam recenseados em nome

do

columbófilo;
b)

A coordenada do pombal existente, assim como um raio em redor de 5000

metros;
Em caso de sociedades, os sócios que à data façam parte das sociedades

c)

em causa.

2.

Serão disputados as seguintes Campeonatos:

- Campeonato do Columbófilo (Velocidade, Meio Fundo, Fundo e Geral);

- Campeonato do Pombo (Velocidade, Meio Fundo, Fundo e Geral);
- Campeonato de Yearlings (Velocidade, Meio Fundo e Geral);
- Campeonato Super-Velocidade (realização depende dos pombos inscritos).

3.

Para um melhor aproveitamento dos coeficientes dos pombos, para poderem
participar nas exposições Distritais e Nacionais, a ACD Coimbra decidiu constituir
dois blocos que a seguir se descriminam:

Bloco Coimbra A

-

Soure, Vilaverdense, Bom Sucesso, Garcia Bacelar, Asas D'Ouro,
Arazedense e Carapinheira.

Bloco Coimbra
Lousa

n

B

Prodema, Cantanhede, Grupo

de Coimbra, Santa Clara e

en se.

3.1 A composição dos blocos poderá ser alterada após as inscrições finais.
3,2 Ao nível dos Blocos serão elaboradas classificações de todos os
Campeonatos.

4.

As Classificações em cada prova serão elaboradas da seguinte forma:

4.1 Serão classificado s25%dos pombos enviados

a concurso.

4.2 A pontuação atribuída aos pombos classificados será pelo sistema de "Pontos

de acordo com o

estabelecido no Capitulo Xlll, Arte98, do
Regulamento Desportivo Nacional, mantendo-se este sistema fixo ao longo de
todas as provas.

Ganhos",

Exemplo:
Pontos Ganhos
Pombos inscritos

L000

L000 x 2s%

250 Pontos

l-e Pombo

250 Pontos

2e Pombo

249 Pontos

3e Pombo

248 Pontos

úttimo pombo

1-

Ponta

5 - As Classificações finais dos campeonatos serão elaboradas de acordo com

o

estabelecido no Capitulo Xlll, Arte99 do Regulamento Desportivo Nacional, utilizando
em todos os casos, o sistema de "Pontos Ganhos".

- Bloco ou Geral - só contam as classificações
pelos
Columbofilos nas Colectividades de encestamento.
obtidas
6 - Para efeitos de qualquer classificação

6.1 O columbófilo que enceste em mais que uma Colectividade, deverá declarar
por escrito, à ACD Coimbra, antes do encestamento para a primeira prova, qual a
equipa que contabiliza para o Campeonato Distrital.

7- Campeonato Geral

a) Para o

Campeonato Geral atende-se às inscrições efectuadas nas
especialidades em disputa. Aquela que tiver maior número de pombos inscritos

constituirá a referência para o cálculo da respectiva pontuação.

b) O sistema de pontuação
campeonato geral,

mantêm-se fixo ao longo de todas as provas do

c)

O número de pontos a atribuir ao primeiro classificado obtêm-se pelo ffilfu
de 25% sobre os pombos inscritos nos termos previstos na alínea .,

q;ft}

artigo.
Exemplo:
Campeonato

Pombos

Pontos

Geral

lnscritos

Atribuir

especialidades

Velocidade

1000

250

250

Meio Fundo

1000

250

250

Fundo

400

250

100 ##)

Geral

1000 #)

250

250

a

Pontos atribuir

#) Maior número de pombos inscritos 1.000.

##) Por medida preventiva, no Campeonato de Fundo deve-se adicionar uma
margem de erro de mais 15% aos pontos a atribuídos em função da prova que
registar maiores inscrições, para salvaguardar os acréscimos decorrentes das
inscrições ad icionais.
Exemplo: aos LA0 pontos inicialmente previstos paro o le pombo classificado no
especiolidade fundo, devem-se adicionar 1-5 pontos, ou seja LL5 pontos.

7.1 As Coletividades deverão remeter à ACD Coimbra as classificações de cada

prova via sistema de

classificações (GPC)

ou via

e-mail

(*§*xs**x§r*íne§sr«ffi3çm*xí§"e*m). Em qualquer um dos casos,

têm de dar entrada
na ACDC impreterivelmente até às 21 horas da 4a feira seguinte á realização
de cada concurso.

7.2 As classificações que não cumprirem o estipulado no ponto anterior, não
serão consideradas para efeito de qualquer classificação.

7.3 Os dados fornecidos para as classificações são da responsabilidade

das

Coletividades,

8. Campeonato do Columbófilo

8.1. No Campeonato Geral

a) O campeonato geral

é

disputado com igual número de provas de

Velocidade, Meio Fundo e Fundo,

b) A classificação é estabelecida através da soma dos pontos obti
dois primeiros pombos de cada columbófilo em todas as
diversos campeonatos de especialidade com a pontuação especí
Campeonato Geral.

c) será vencedor o columbófilo que totalizar o maior número de pontos
(sistema de pontos ganhos).

d) 5erão efetuadas classificações por bloco (coimbra A e coimbra B) nos
campeonatos de Velocidade, Meio Fundo e Fundo,

8.2. Nos Campeonatos da Especialidade

a)

A Classificação é estabelecida através da soma dos pontos obtidos pelos
dois primeiros pombos de cada columbófiro em cada uma das provas
em disputa no respetivo campeonato da especialidade.

b) os campeonatos de

Velocidade

e

Meio-Fundo disputam-se com o
mínimo de 10 e o máximo de 25 pombos designados e o campeonato de
Fundo com o mínimo de 5 e o máximo de j.5 designados.

9. Campeonato do Pombo

9.1 O encestamento é livre até 130 pombos

9.2 No Campeonato Geral

Todos os pombos classificados em cada uma das especialidades, estão em
competição para os melhores voadores da geral, Será considerado vencedor o
pombo que somar maior número de pontos, com a pontuação específica do
campeonato geral, no conjunto das provas que integram o campeonato geral
em disputa (sistema de pontos ganhos).

9.3 Nos campeonatos de especíalidade

a) Todos os pombos em competição, adultos e yearlings, classificados
dentro dos 25%, concorrem para os melhores voadores (pombo As).
Será considerado vencedor o pombo que somar o maior número de
pontos (sistema de pontos ganhos) no conjunto das provas que
integram o respectivo campeonato.

rh

§ât
b) serão efetuadas classificações por bloco (coimbra
campeonato de Velocidade, Meio Fundo e Fundo.

e e coimbr#a)

10. Campeonato de Yearlings

a)

Este campeonato é disputado somente por pombos com anilha de 20L6;

b)

Este campeonato
M/Fundo);

é

constituído por L2 provas (6 de Velocidade

e 6 de

ç)

Neste campeonato organiza-se um Campeonato Geral do Columbófilo e um
Campeonato Geral do Pombo que resultam da soma dos pontos, do columbófilo e
do pombo, obtidos nos campeonatos da especialidade (Velocidade e Meio Fundo);

d)

Os pombos de ano encestados para cada prova são autónomos da equipa
principal devendo ter um boletim de encestamento próprio;

e)

Cada equipa, para efeitos do campeonato do columbófilo,

terá um mínimo de

10 designados e um máximo de 25 pombos;

f)

No campeonato do columbófilo por especialidade, será vencedor o columbófilo
que totalizar o maior ne de pontos em cada uma das especialidades (sistema de
pontos ganhos);

g)

Para efeitos do campeonato do pombo
pombos;

o limite de encestamento é de 130

h)

No campeonato de pombo por especialidade, será vencedor o pombo que
totalizar o maior ne de pontos em cada uma das especialidades (sistema de pontos
ganhos);

i)

Só poderão participar neste campeonato os columbófilos que tiverem

25

pombos inscritos no Campeonato Geral Distrital do Columbófilo;

j) Consideram-se exceções à alínea anterior: todos os columbófilos com NIF's novos;
NIF's que não tenham concorrido no ano anterior tza3sl; NIF's de Êquipa B; NIF's
com recensearnento desportivo exclusivo de pombos de ano (2016),

k) Todos os columbófilos que pretenderem usufruir das condições excecionais
descritas na alínea anterior, não poderão participar no Campeonato Distrital Geral
do Columbofilo.

rp

11. Super Velocidade

Como a organização deste campeonato está subjacente à inscrição
determinado ns mínimo de pombos (L500), a eventual regulamentação sera fãít&Xx
posteriormente e de acordo com o RDN.

fu,FW

12. Campeonato Distrital de Coletividades

A classificação deste campeonato é ordenada pela soma dos pontos obtidos
pelos 3 melhores columbófilos de cada coletividade em cada prova, no Campeonato
do Columbófilo,

13. Dia da ACD COIMBRA
a)

A prova do dia da ACD coimbra será a prova de Algoz 3 no dia 14 de Maio de
2017.

b) Todos os Columbófilos serão obrigados a entregar uma

joia no valor de 5 euros,

para este dia, no ato da inscrição dos pombos para a campanha.
c) A joia será descontada no pagamento aquando da inscrição. A inscrição mínima
é de 5 pombos,
d) Serão atribuídos prémios aos 20 primeiros classificados,

Lugar

Prémio ( €

)

Lugar

Prémio ( €

1.e

1.8,33%

1-L.e

3,75%

10

1,3,33%

110
! L.-

3,33%

3.e

10,00%

13.e

2,92%

4.e

8,33%

'J,4.e

2,50%

5.e

6,25%

15.e

2,09%

6.e

5,00%

16.e

1,,67%

10

4,s8%

17 ,e

1,,67%

8.e

4,58yo

1g.e

t,25yo

ôo

4,s8%

1_9.e

o,B3%

4,17%

20.e

o,g3%

L0.

e

)

14. Boletins de encestamento
a)

os boletins de encestamento das provas de fundo devem acompanhar

as

estatísticas e entregues no camião da ACD Coimbra ao Delegado de Solta, no
dia de encestamento da referida prova,
b)

Aleatoriamente a ACD Coimbra poderá solicitar os boletins de encestamento
de constatação em qualquer prova.

e

ü,

c*

15. Regulamento lnterno

a)

4

Todas as Coletividades devem elaborar o seu próprio regulamento intern&q,td§
deverá ser aprovado em Assembleia Geral e entregue um exemplar na

Á&

Coimbra, Casos omissos que vierem a surgir, serão analisados de acordo com o
RDN e com as devidas ressalvas do Regulamento da ACD Coimbra.

16. Adicionais ao Recenseamento

L6.t Para efeitos

desportivos

só serão

permitidos adicionais

ou

transferências ao recenseamento que venham a ser efetuados até ao dia
13 de Fevereiro de20L7.

L6.2

A integração de pombos e columbofilos nos programas de classificações
só será permitida através da exportação dos dados de recenseamento pela
FPC,

A utilização de qualquer outro meio alternativo é nula, invalidando

esse registo e em consequência as classificações obtidas por esses sócios e

pombos.

16.3 O prazo mínimo entre a validação do

recenseamento dos pombos
adicionados na Federação e a sua participação nos concursos é de 8 dias.

17. Prémios
17.1 Campeonatos do Columbófilo

a) Ao

Campeonato Geral serão atribuídos prémios
classificado e aos 3 primeiros de cada bloco.

até ao

25e

b) Aos Campeonatos de Velocidade, Meio-Fundo e Fundo: do 1e ao 10e
classificado.

17.2 Campeonatos do pombo

a) Vencedores de cada concurso: Troféu + Prémio "Versele Laga"
géneros, conforme tabela a baixo.

b) Pombos de Velocidade, Meio-Fundo, Fundo e Geral: Anilha de ouro, prata e bronze

17.3 Pombos de Ano (Yearlings)

a) Campeonato Geral: do l-s ao 10e,
b) Campeonato Velocidade e Meio-Fundo: do 1e ao 5e.
c) Campeonato Pombos - Anilhas de ouro, prata e bronze.
d) Troféu + Prémio em géneros, conforme tabela a baixo.
1s
10
1-

3e

4a10s

20€
1s€
10€
5€

L7.4 A ACDC reserva - se ao direito de atribuir outros prémios.

18. Prémios não recebidos
Os prémios de todos os Campeonatos que não foram levantados na sessão de entrega

de prémios, caso o columbófilo não informe a ACD Coimbra, reverterão a favor

da

mesma

19. Anulação de prova
Em caso de anulação de provas por mau tempo ou avaria, a prova não conta para as

no entanto se for possível a realização noutra data, a
comunicação da mesma será feita 10 dias antes pela ACD Coimbra, mas sendo
Classificações Distritais,

responsáveis pelos custos as próprias Coletividades.

20. Reclamações

As Colectividades e os columbófilos, têm prazo de 10 dias após a publicação da
classificação definitiva de cada prova. . para poderem reclamar, devendo ser
apresentadas por escrito à ACDCoimbra.

21. Desempates

21.1 Nos Campeonatos de Especialidade (Columbófilo e pombo)
a)

Em caso de empate será vencedor o concorrente/pombo que obtiver maior

número

de primeiros lugares nas provas do respetivo

campeonato

de

especialidad es.

ainda assim subsistir o empate entrarão em linha de conta o número de
segundos lugares obtidos e assim sucessivamente ate se encontrar o vencedor.
Persistindo os empates é atribuído o melhor lugar ao columbófilo que obtiver a
soma mais elevada das médias dos seus dois primeiros pombos em todas as
provas. No campeonato do pombo e atribuído o melhor lugar ao pombo que
tiver a soma mais elevada no conjunto das médias obtidas em todas as provas

b) Se

c)

em disputa.

21.2 No Campeonato Geral (Columbófilo e pombo)
a)

Em caso de empate será vencedor o concorrente/pombo que obtiver maior

número de primeiros lugares no conjunto das provas que integram

o

campeonato geral em disputa,
b) se ainda assim subslstir o empate entrarão em linha de conta o número de
segundos lugares obtidos e assim sucessivamente ate se encontrar o vencedor"
c) Persistindo os empates é atribuído o melhor lugar ao columbófilo que obtiver a
soma mais elevada das médlas dos seus dois primeiros pombos em todas as
provas. No campeonato do pombo e atribuído o melhor lugar ao pombo que
tiver a soma mais elevada no conjunto das médias obtidas em todas as provas
em disputa

22. Casos omissos

os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela

Direção da
ACD coimbra, depois de ouvido o parecer do conselho Desportivo, e sempre no

cumprimento de Regulamento Desportivo Nacional.

Cantanhede,22 de Outubro de 20L6
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