COMUNICADO
Como é do conhecimento geral a prova nacional de fundo / 2019 realiza-se no
próximo dia 4 de Maio, sábado, em Valência Del Cid – Albuixech
O local de solta aprovado pelas autoridades sanitárias e desportivas espanholas é o
mesmo que foi utilizado em anos anteriores.
A coordenada do local de solta em Valência Del Cid – Albuixech é a seguinte:
39°32'00.0" N - 0°18'41.5" W

A Federação Portuguesa de Columbofilia continuará a contar com o apoio da Real
Federación Colombofila Española e da Federación Valenciana, bem como das
autoridades autárquicas locais.
Não basta afirmarmos a grandeza e espetacularidade da columbofilia enquanto
modalidade desportiva popular, nem tão pouco, bradarmos as nossas qualidades
organizativas, há que o demonstrar e evidenciar na sua verdadeira dimensão e deixar
os factos e a qualidade da nossa prática desportiva falar por si.
Contamos com o vosso apoio, a vossa capacidade de organização e mobilização para
mostrarmos ao Mundo a força da columbofilia nacional.

PROVA NACIONAL DE FUNDO - 4 de Maio
SITUAÇÕES A TER EM ATENÇÃO E QUE DEVEM SER TRATADAS COM URGÊNCIA:
1. ASSOCIAÇÕES DISTRITAIS


No máximo até, sexta – feira, dia 3 de Maio, informar a FPC, por escrito,
preferencialmente usando os emails desporto@fpcolumbofilia.pt ou
geral@fpcolumbofilia.pt, deverão informar-nos o número de pombos
efetivamente encestados.



Os Boletins de encestamento terão de ser recolhidos pelas Associações antes das
respectivas provas. Para efeitos e controlo a FPC reserva-se no direito de vir a solicitar
o envio dos respetivos boletins de encestamento.

 Cabe, em primeira instância, às Coletividades e Associações conferir e organizar
o respetivo processo classificativo.
 As classificações distritais deverão estar aptas a ser importadas para o Portal
de Classificações Nacionais nos 15 dias imediatos ao dia da solta.
2. CLUBES / COLETIVIDADES
 Organizar o encestamento na quinta-feira (dia 2 de Maio) no local ou locais a
designados pelas Associações.
 Entregarem os boletins de encestamento às Associações Distritais conforme as
indicações recebidas por cada uma das Associações.
 Conferir e organizar em primeira instância o respetivo processo classificativo e
cumprirem os prazos definidos pelas Associações para que as classificações
distritais possam ser exportadas para o Portal de Classificações Nacionais nos
15 dias imediatos á realização da prova.
3. COLUMBÓFILOS
 As provas são abertas à participação de todos os Columbófilos federados na
FPC.
 Os participantes poderão enviar até ao máximo de 15 pombos para o
campeonato do Columbófilo e 130 para o campeonato do pombo às.
 Efetuar o encestamento na quinta-feira (dia 2 de Maio) no local ou locais
designados pelas Associações.
 Comunicar à FPC a chegada do 1.º pombo no prazo máximo de 30 minutos
(sendo facultativas as comunicações dos restantes pombos chegados),
informando: Nome ou Licença Federativa, Número da anilha oficial e hora de
constatação.
 Cabe às Coletividades conferir e organizar em primeira instância o respetivo
processo classificativo e cumprirem os prazos definidos pelas Associações para
que as classificações distritais possam ser exportadas para o Portal de
Classificações Nacionais nos 15 dias imediatos á realização da prova.

4. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA
Cabe á Federação desenvolver, entre outras, as seguintes tarefas:
 Desenvolver as diligências necessárias junto das autoridades espanholas, Real
federação Columbófila Espanhola e estruturas associativas columbófilas
regionais para a obtenção de todo o apoio necessário à realização destas
provas.
 O Coordenador da Área Desportiva da Federação, Almerindo Mota, estará
presente a partir de sexta-feira, dia 3 de Maio, no local de solta cabendo-lhe a
tarefa de coordenar todos as ações inerentes à organização e realização da
prova;
 Para efeitos informativos e de controlo, será divulgada, no site da FPC, uma
lista dos primeiros pombos comunicados, por distrito, zona e a nível nacional;
 Elaborar as classificações de cada uma das provas nacionais e a classificação
final das provas nacionais de fundo tendo em consideração o somatório dos
resultados obtidos nas duas provas de acordo com o seguinte quadro:
COLUMBÓFILO
Distrital
Nacional

MELHOR POMBO
Distrital
Nacional

 Atribuir os prémios conforme definição constante no Regulamento das Provas
de Fundo;
 Promover e divulgar previamente a realização das provas e os seus resultados
nos meios de comunicação social nacionais e internacionais;
Apelamos a toda a estrutura associativa a sua máxima colaboração e a mobilização e
participação dos columbófilos nesta importante prova conscientes que só esta
envolvência coletiva garantirá o êxito da iniciativa e a projeção da columbofilia
nacional aos mais altos patamares.
2 de Maio de 2019
A Direção

