COMUNICADO

Conforme previsto no ponto 2 do Regulamento da 46ª Exposição Nacional e Pré Olímpica
compete às Associações Distritais:
-

A inscrição dos pombos que participam na 46.ª Exposição Nacional.

É da exclusiva competência das Associações o controlo e fiscalização dos dados
classificativos dos pombos que participam, em sua representação, na 46.ª Exposição Nacional,
cabendo-lhes assegurar da veracidade de todos os elementos que aí constam.
- A Federação reserva-se o direito de controlar os dados classificativos de todos os pombos
que irão representar o país na 36.ª Olimpíada, que terá lugar de 23 a 27 de Janeiro de 2019
em Poznan, Polónia.
Ora, no decurso do controlo federativo verificou-se que:
→ O pombo com a anilha oficial 4118241/14, propriedade do associado José Fernando T.
Carvalho, com a licença federativa nº 26296, participante na classe de Sport – Meio
Fundo, na 46ª Exposição Nacional e Pré Olímpica, com as provas indicadas pela ACD
Porto, não reunia os km mínimos estipulados no Regulamento de Exposições. Houve a
necessidade de proceder à substituição de uma prova o que veio a refletir-se no
coeficiente final, o qual passou de 11,873 para 22,585.
O pombo em questão manteve, ainda assim, o primeiro lugar na 46ª Exposição
Nacional.
→ O pombo com a anilha oficial 5369106/15, propriedade do associado José Carlos
Matos Patrício, com a licença federativa nº 26707, participante na classe de Standard
Olímpica Fêmeas, classificado em 2º lugar, na 46ª Exposição Nacional e Pré Olímpica,
com as provas indicadas pela ACD Faro, não reunia os km mínimos, para o ano de
2018, estipulados no Regulamento de Exposições.
Não possuindo o pombo outras classificações em 2018, dentro dos parâmetros
regulamentares estabelecidos, foi o mesmo desclassificado. Em consequência desta
desclassificação procedeu-se à reordenação da classificação desta categoria. O quinto
lugar na seleção nacional passou a ser ocupado pelo pombo com a anilha oficial nº
3218380/13, propriedade de Lusitano Espinhal.
Coimbra, 15 de Janeiro de 2019
O Coordenador Desportivo da FPC
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