FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA – SELEÇÕES NACIONAIS

2021

CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE SELECÇÕES NACIONAIS
CAMPEONATO DO MUNDO E CAMPEONATO DO MUNDO JOVENS
CAMPEONATO DA EUROPA E CAMPEONATO EUROPA DE JOVENS
Considerando que:
 É do interesse nacional que as seleções integrem os melhores columbófilos;
 As seleções nacionais deverão espelhar uma representatividade alargada em termos geodesportivos;
 As selecções nacionais são constituídas por 30 pombos.
Deliberou a Direção da F.P.C. estabelecer os seguintes critérios para a constituição das selecções
nacionais:
CAMPEONATO DO MUNDO E DA EUROPA DE SENIORES
a) Campeonatos Nacionais - Columbófilo - 2019
Serão selecionados os dois primeiros classificados nas especialidades de velocidade, meio
fundo, fundo e absoluta no total de oito pombos.
b) Campeonatos Nacionais - Pombo Ás - 2019
Serão selecionados os dois primeiros classificados nas especialidades de velocidade, meio
fundo, fundo e absoluta no total de oito pombos.
c) Participantes no FCI Grand Prix de Portugal – Mira 2020
Serão convocados os catorze primeiros classificados no FCI Grand Prix de Portugal - Mira.
Nota: Prevendo a eventualidade de alguns dos selecionados não ter borrachos disponíveis
para integrar a seleção a FPC determinou, desde já, um quadro de suplentes.
CAMPEONATO DO MUNDO JOVENS E DA EUROPA DE JOVENS
Foi deliberado solicitar a cada jovem columbófilo, participante no Campeonato da Europa de
Jovens e Campeonato Nacional de Jovens de 2020 com menos de 25 anos de idade, que se
tenham distinguido na campanha desportiva de 2020 a participação de um borracho.
Todos os jovens columbófilos com menos de 25 anos de idade, que tenham participado na
campanha desportiva de 2020, com quota federativa ativa para a campanha de 2021, poderão
igualmente candidatar-se a integrar a seleção nacional.
As candidaturas poderão ser efetuadas por e-mail, até ao dia 20 de Fevereiro, através do
seguinte endereço: desporto@fpcolumbofilia.pt.
Nesta comunicação deverão indicar o nome, licença federativa e coletividade onde
concorreram na campanha de 2020 e a disponibilidade para integrar a seleção nacional de
jovens com um borracho.
Campeonato do Mundo
Campeonato do Mundo Jovens
Campeonato da Europa
Campeonato Europa de Jovens

Belgrado - Sérvia

15 de Setembro
Gevgelija
Macedónia do Norte

420 km

Mira - Portugal

16 de Outubro
Paderne

385 km

Terminados os prazos indicados e não se encontrando completas as equipas nacionais caberá à
Direção da Federação proceder à seleção dos columbófilos para as concluir.

