Normas da Campanha

Campeonato de Velocidade
- Limites Máximos Campeonato do Columbófilo – 25
- Limites Máximos Campeonato do Pombo (pombo Ás) – 130
- Aos columbófilos que Inicialmente inscreveram pombos a Velocidade é permitido fazerem
adicionais da seguinte forma:
- Os pombos inscritos semanalmente para as provas de velocidade só contam para o
campeonato do Pombo Ás, mesmo quando o columbófilo tem menos de 25 pombos
Inscritos:
Exemplo: O Columbófilo inscreveu 15 pombos de inicio para Velocidade, durante a
semana que antecede a prova de Velocidade inscreveu mais 13 pombos, neste caso
fica assim:
Campeonato do Columbofilo – 15 pombos
Campeonato do pombo Às – 28 pombos

Correcto:
Columbófilo – 15
Pombos ÀS – 28

Errado:
Columbófilo – 25
Pombo ÀS – 28

Campeonato do Columbófilo Velocidade e Campeonato do pombo Às Velocidade disputado
em:
- Zona Geral (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
- Zona Este e Zona Oeste (Com prémios definidos e aprovados em Assembleia Geral)
- Blocos 1,2,3,4 (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)

Campeonato de Meio Fundo
- Limites Máximos Campeonato do Columbófilo – 25
- Limites Máximos Campeonato do Pombo (pombo Ás) – 130
- Aos columbófilos que Inicialmente inscreveram pombos a Meio Fundo é permitido fazerem
adicionais da seguinte forma:
- Os pombos inscritos semanalmente para as provas de Meio Fundo só contam para o
Campeonato do Pombo Ás, mesmo quando o columbófilo tem menos de 25 pombos
inscritos:
Exemplo: O Columbófilo inscreveu 12 pombos de início para Meio Fundo, durante a
semana que antecede a prova de Velocidade inscreveu mais 17 pombos, neste caso
fica assim:
Campeonato do Columbófilo – 12 pombos
Campeonato do pombo Às – 29 pombos

Correcto:
Columbófilo – 12
Pombos ÀS – 29

Errado:
Columbófilo – 25
Pombo ÀS – 29
Campeonato do Columbófilo Meio Fundo e Campeonato do pombo Às Meio Fundo disputado
em:
- Zona Geral (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
- Zona Este e Zona Oeste (Com prémios definidos e aprovados em Assembleia Geral)
- Blocos 1,2,3,4 (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)

Campeonato de Fundo
- Limites Máximos Campeonato do Columbófilo – 15
- Limites Máximos Campeonato do Pombo (pombo Ás) – 130
- Aos columbófilos que Inicialmente inscreveram no mínimo 5 pombos para o Campeonato de
Fundo é permitido fazerem adicionais da seguinte forma:
- Os pombos inscritos semanalmente para as provas Fundo até um máximo de 15
contam para o Campeonato do Columbófilo os restantes contam apenas para o
Campeonato do Pombo Ás.
Exemplo: O Columbófilo inscreveu 8 pombos de início para o Campeonato de Fundo,
durante a semana que antecede a prova de Fundo inscreveu mais 20 pombos, neste
caso fica assim:
Campeonato do Columbófilo – 15 pombos
Campeonato do pombo Às – 28 pombos
Correcto:
Columbófilo – 15
Pombos ÀS – 28

Errado:
Columbófilo – 8
Pombo ÀS – 28

A única excepção são as provas Nacionais em que todos os columbófilos podem inscrever
pombos mesmo que não tenham feito a inscrição mínima de 5 pombos no início da
campanha, esses pombos estão sujeitos a uma tabela de preços diferente, aprovada em
Assembleia Geral.

Campeonato do Columbófilo Fundo e Campeonato do pombo Às Fundo disputado em:
- Zona Geral (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
- Zona Este e Zona Oeste (Com prémios definidos e aprovados em Assembleia Geral)
- Blocos 1,2,3,4 (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)

Campeonato de Yearlings
- Limites Máximos Campeonato do Columbófilo – 25
- Limites Máximos Campeonato do Pombo (pombo Ás) – 130
- Aos columbófilos que Inicialmente inscreveram pombos para o Campeonato de Yearlings é permitido
fazerem adicionais da seguinte forma:
- Os pombos inscritos semanalmente para as provas yearlings até um máximo de 25 contam
para o Campeonato do Columbófilo os restantes contam apenas para o Campeonato do Pombo
Ás.
Exemplo: O Columbófilo inscreveu 18 pombos de início para o Campeonato de Yearlings,
durante a semana que antecede a prova de Yearlings inscreveu mais 20 pombos, neste caso fica
assim:
Campeonato do Columbófilo – 25 pombos
Campeonato do pombo Às – 38 pombos

Correcto:
Columbófilo – 25
Pombos ÀS – 38

Errado:
Columbófilo – 18
Pombo ÀS – 38

Campeonato do Columbófilo Yearlings e Campeonato do pombo Às Yearlings disputado em:
Velocidade
- Zona Geral (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
- Zona Este e Zona Oeste (Com prémios atribuídos em proporção com o numero de Inscritos)
- Blocos 1,2,3,4 (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
Meio Fundo
- Zona Geral (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
- Zona Este e Zona Oeste (Com prémios atribuídos em proporção com o numero de Inscritos)
- Blocos 1,2,3,4 (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
Geral (Velocidade + Meio Fundo)
- Zona Geral (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
- Zona Este e Zona Oeste (Com prémios atribuídos em proporção com o numero de Inscritos)
- Blocos 1,2,3,4 (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)
O Pombo ÁS Yearling é retirado do campeonato de Pombo ÁS total (conjunto com os adultos) quer na
Velocidade, Meio Fundo e Geral, nos diversos Blocos, Zonas e Zona Geral.

- Os pombos inscritos para o Campeonato do Columbófilo de Yearlings é feita em separado
para Velocidade e para Meio Fundo.

Campeonato Geral
Somatório de VELOCIDADE + MEIO FUNDO + FUNDO
Campeonato do Columbófilo e Campeonato do pombo Às disputado em:

- Zona Geral (COM prémios apenas para o Melhor Columbófilo e para o Melhor Pombo
ÁS)
- Zona Este e Zona Oeste (Com prémios definidos e aprovados em Assembleia Geral)
- Blocos 1,2,3,4 (sem prémios, só para efeitos de coeficientes para os campeonatos
Nacionais)

Treinos da Associação
As inscrições de Velocidade (Columbofilo e Pombos Ás) + Yearlings passam automaticamente
para os Treinos da Associação sendo necessário apenas inscrever os pombos que pretendem
enviar além desses.
Exemplo:
Columbófilo com:
- 25 Pombos a Velocidade + 35 pombos Para o Pombo Ás Velocidade
- 25 Pombos nos Yearlings
- Treinos da Associação = 85 pombos inscritos
Exemplo:
Este Columbófilo pretende mandar no total 130 pombos, já tem 85 inscritos
(Velocidade + yearlings) tem que inscrever apenas 45 pombos.

Tal como nos anos anterior a Associação irá realizar 4 treinos no entanto só irá cobrar 3 treinos
aos Clubes que inscrevam para os treinos da Associação mais 50% dos pombos Inscritos no
Campeonato de Velocidade.
O Ano passado tivemos “problemas” com a lotação dos carros nos treinos, tínhamos as vagas
todas preenchidas, cuidado com as inscrições para os treinos sob pena de depois não terem
lugar no carro.

Encestamentos
Como todos sabem os programas informáticos vieram facilitar muito o trabalho dos conselhos
técnicos, felizmente, porque mesmo com a vida ligeiramente facilitada continua a ser difícil encontrar
quem queira colaborar na vida activa dos clubes.
Os programas informáticos fazem aquilo que os mandamos fazer, mas para isso, de trás, vem
um processo que tem que ser executado de forma a não condicionar o bom funcionamento dos
programas informáticos.
Não querendo de forma alguma “dar ordens na casa do vizinho” mas sim uniformizar todo o
processo, para que a nível Distrital todos os clubes trabalhem da melhor forma, temos noção que na
época passada nalguns clubes o processo de encestamento não funcionava da melhor forma, vou dar o
exemplo de como quero que funcionem os encestamentos em 2017:
Vamos partir para o exemplo de um columbófilo com:

- 2 equipas
- Os Marretas A
- Os Marretas B
- 25 Pombos inscritos a velocidade em cada uma das equipas
- 25 pombos inscritos a yearlings em cada uma das equipas
- 10 pombos “extras” ou a contar para o pombo ÁS en cada uma das equipas.

Prova Casas de D. Pedro

Encestamentos:
Casas D. Pedro A (25 pombos)
Casas D. Pedro A Yearlings (25 pombos)
Casas D. Pedro A Pombo ÁS (10 pombos)
Casas D. Pedro B (25 pombos)
Casas D. Pedro B Yearlings (25 pombos)
Casas D. Pedro B Pombo ÁS (10 pombos)

- Quem trabalha com as máquinas sabe o que isto facilita.
- Programa do campeonato do columbófilo:
- Importa Prova Casas D. Pedro A (25 pombos) + Casas D. Pedro B (25 pombos)

- Programa do campeonato de Yearlings:
- Importa Prova Casas D. Pedro A Yearlings (25 pombos) + Casas D. Pedro B Yearlings (25 pombos)

- Programa do campeonato do Pombo ÁS:
- Importa Prova Casas D. Pedro A Pombo ÁS (10 pombos) + Casas D. Pedro B Pombo ÁS (10 pombos)
- Programa sozinho vai importar ao Programa do Campeonato do Columbófilo e dos Yearlings e faz o
somatório.

Sugestão:
Não criem calendários com os nomes das provas nas máquinas, criem:
- Equipa A
- Equipa A Yearlings
- Equipa A Pombo Ás

- Equipa B
- Equipa B Yearlings
- Equipa B Pombo Ás

- Equipa C
- Equipa C Yearlings
- Equipa C Pombo Ás

Isto dá para 3 Equipas semanalmente mas por causa da prova Dupla é preferível criarem mais
D, E, F, com estas sequências porque no mesmo fim-de-semana vão ter que encestar para
Meio Fundo e Fundo.

Depois de saírem as listagens na Impressora escrevem á mão o nome da equipa e o nome do
concurso (a data do concurso acerta quando acertam a máquina antes de começarem a
encestar)
Há marcas que não tem capacidade para criarem mais de 3 Concursos por semana como por
exemplo a Unikon que apenas deixa criar 54 concursos.
Como é obvio se alguém tiver uma sugestão que facilite mais o trabalho, mantendo o mesmo
nível de transparência faça o favor de apresentar que será bem vinda.

DIVERSOS
- O regulamento Desportivo da F.P.C. é para ser cumprido na íntegra, ainda assim há alguns pontos que
convém lembrar:

- Os columbófilos não podem encestar os seus próprios pombos.

- As entradas Eletrónicas tem que ser OBRIGATÓRIAMENTE acertadas por relógio padrão ligado
directamente às máquinas e não por acerto manual.

- Aguardamos na Associação:
- Listagem com Nome Sócio / Marca de Entrada Eletrónica
- Listagem com o número dos relógios Padrão e respectivas marcas.

- Os Horários de recolha dos pombos é para ser cumprido, os motoristas tem ordens para seguir para a
próxima coletividade no caso de chegarem a algum clube e os pombos não estiverem prontos a ser
carregados. Eventuais atrasos tem que ser justificados (agradeço que liguem ao Presidente da ACDE)
antes do carro chegar, ele decidirá se é credível ou não a justificação e se o carro espera ou segue.

- No Inicio da época os atrasos são frequentes, os encestamentos é que devem começar mais cedo e
não os motoristas a terem que esperar pelo atraso nos encestamentos, peço uma especial atenção para
o primeiro encestamento e para todos os que são durante a semana.

- Lembramos que à semelhança do ano passado, a alimentação dos pombos de fundo está a cargo de
cada colectividade.

- Foi dito na Assembleia Geral mas volto a frisar, foi aprovado pelo Congresso que à semelhança das
Associações também os clubes tem que ter um Regulamento Interno aprovado em Assembleia Geral
onde constem as regras de funcionamento da Sociedade, os prazos de pagamento dos sócios, os
campeonatos a disputar e os prémios atribuídos em cada campeonato, em suma, tudo aquilo que
achem importante ter regulamentado num clube. Este regulamento é importante para todos, para os
Clubes se defenderem quando os sócios não cumprem e para os sócios se defenderem quando os clubes
alteram as regras a meio dos campeonatos.
Esta situação surgiu porque em caso de litígio entre os sócios e os clubes acabavam por
remeter para as Associações que no caso de não conseguirem resolver remetiam para a Federação que
na inexistência de um regulamento Interno não se conseguia prenunciar, excepto se o litígio tivesse
origem numa violação do regulamento Desportivo Nacional, no caso de Sócios que não cumprem com
escalas de serviço, timings de pagamento, horários de encestamento, se não estiver definido e aprovado
em Assembleia Geral torna-se difícil responsabilizar o sócio, o mesmo se aplica em sentido inverso
quando é a Sociedade a não cumprir as suas regras.
Esses Regulamentos Internos depois de Aprovados em Assembleia Geral devem ser enviados
juntamente com a Cópia da Acta da Assembleia Geral assinada pelos presentes para a Associação que
posteriormente os enviará para a Federação. Agradecemos a recepção dos mesmos antes do inico da
campanha (ultimo fim de semana de Fevereiro)

Peço aos Directores dos Clubes que afixem as regras das campanhas e que sejam mais pacientes quando
explicam as regras e em que moldes vão ser disputadas as campanhas, somos abordados diariamente
com questões que com um simples esclarecimento podiam evitar grandes confusões na cabeça dos
columbófilos.

À Excepção do Campeonato de Yearlings o modo de funcionamento dos outros campeonatos é sempre
o mesmo, não inventem regras novas, mantivemos tudo igual para ser simples e não confundir as
pessoas.

Relembramos que os sócios da FPC são as Associações, os sócios das Associações são os Clubes, os
sócios dos Clubes somos todos nós os columbófilos. Esta é a ordem hierárquica em que tudo funciona
tanto para reclamações como para penalizações.
Sempre que seja detectada alguma irregularidade e esta chegue à Associação (é sinal que o clube não
resolveu) tudo faremos para que a mesma não chegue à FPC nem que para isso tenhamos que penalizar
o nosso sócio (o Clube). Para bem de todos tentem cumprir na íntegra o RDN, vamos evitar ao máximo
desclassificações e dar a este desporto a credibilidade que tanto merece.

Boa campanha para todos.
Os melhores cumprimentos,
O Conselho Técnico
Roberto Letras

