COMUNICADO
Como é do conhecimento geral a Clássica Nacional de Valência realiza-se no dia 22 de
maio de 2021.
O local de solta aprovado pelas autoridades sanitárias e desportivas espanholas é em
Cheste, no Circuito Ricardo Tormo – Parque nº 1.
A responsabilidade de organização e coordenação caberá à FPC, contudo sem a
mobilização e participação dos columbófilos, o trabalho dedicado dos dirigentes dos
clubes e o esforço e empenho organizativo das associações distritais não será
certamente possível repetir o impacto desportivo e mediático destas iniciativas.
Por outro lado, devemos igualmente referenciar que estas provas se tornaram
emblemáticas mobilizando e atraindo milhares de pessoas, columbófilas e não
columbófilas.
PROVA NACIONAL DE FUNDO - 22 de Maio
SITUAÇÕES A TER EM ATENÇÃO:
1. ASSOCIAÇÕES DISTRITAIS


Divulgarem aos clubes seus filiados a data de encestamento (quinta-feira, dia 20
de Maio), o local ou locais de encestamento e horários de recolha para a prova
de Valência, tendo em especial atenção que todos os veículos deverão chegar ao
local de solta preferencialmente até às 18: 00 h de sexta-feira, dia 21 de Maio,
de forma a permitir a melhor distribuição dos veículos no local de solta e
proceder-se às normais tarefas de abeberamento, alimentação e descanso dos
pombos participantes.
 Os Boletins de encestamento terão de ser recolhidos pelas Associações as
quais ficam fiéis depositárias dos mesmos até eventual pedido da FPC.
 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 20 de Maio) no local ou locais a
designar 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
 Efetuar o encestamento na quinta-feira (dia 20 de Maio) no local ou locais
designados pelas Associações.
 Comunicar à FPC através do telefone 231001053 a chegada do 1.º pombo no
prazo máximo de 30 minutos, informando: Nome, Licença Federativa, PIN de
Segurança, Número da anilha oficial e hora de constatação.
4. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA
Cabe à Federação desenvolver, entre outras, as seguintes tarefas:
 Desenvolver as diligências necessárias junto das autoridades espanholas,
Federação 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 21 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 e a nível nacional;
Apelamos à máxima colaboração e a mobilização de todos os dirigentes e
participação dos columbófilos nestas importantes provas, conscientes que só esta
envolvência coletiva garantirá o êxito da iniciativa e a projeção da columbofilia
nacional aos mais altos patamares.
17 de maio de 2021
O Coordenador Desportivo da FPC

Almerindo Mota

