CAMPEONATO DE INICIADOS ACD AVEIRO
CAMPANHA DESPORTIVA 2020
REGULAMENTO
Este campeonato está aberto aos columbófilos INICIADOS inscritos nas coletividades
filiadas na Associação Columbófila do Distrito de Aveiro, que participem na Campanha
Desportiva de 2020, enviando pombos aos concursos de Velocidade e Meio Fundo
previstos no calendário desportivo oficial.
Para efeitos deste Campeonato de Iniciados da ACD Aveiro, considera-se INICIADO:
- Todo o columbófilo que tenha iniciado a prática da columbofilia a partir da
campanha desportiva de 2019 inclusive;
- Todo o columbófilo que tenha interrompido a prática da columbofilia há mais de 5
anos - e por isso não participou nas campanhas desportivas a partir de 2015 inclusive - e
reiniciou em 2020 a sua participação nos concursos atrás referidos.
NOTA: os columbófilos INICIADOS poderão concursar em sociedade, desde que todos os
membros dessa sociedade estejam em condições de, individualmente, serem
considerados INICIADOS;
Competirá aos conselhos técnicos das coletividades a que pertencem os INICIADOS
proceder à sua inscrição para estes campeonatos, através do preenchimento dos
formulários próprios que a ACDA irá distribuir, assumindo responsabilidade pelas
informações neles contidas. Desse modo deverão certificar-se de que as condições de
participação são válidas, e evitar que se verifiquem abusos ou falsas declarações. Para tal
deverão ter em consideração que:
1 - Este campeonato se destina a incentivar a fixação dos columbófilos que
recentemente entraram para a Columbofilia, independentemente da idade que têm;
2 - Não podem permitir tentativas de adulteração da verdade, e em caso de dúvida
na interpretação deste regulamento devem consultar a ACDA;
3 - Um columbófilo INICIADO tem de praticar a modalidade de forma efetiva,
tratando dos seus pombos e participando no seu encestamento para as provas na
coletividade;

4 - Cada INICIADO ou sociedade de INICIADOS fica obrigado a apresentar um
recenseamento próprio, sendo que no entanto para integrar este campeonato não poderá
concursar a partir de um pombal ou coordenada que seja usada por outro(s)
columbófilo(s). No entanto:
4.1- Sem prejuízo de os possuírem e utilizarem para efeitos dos
campeonatos das suas coletividades, restantes competições distritais ou outros
campeonatos, os concorrentes ao Campeonato de Iniciados da ACDA não beneficiarão
dos resultados obtidos por pombos com anilhas anteriores a 2017.
4.2- A transferência anormal de pombos entre recenseamentos poderá
indiciar tentativas de aproveitamento ilícito e deverão ser objecto de esclarecimento;
4.3- Transferências de titularidade de colónias para nome de um
columbófilo que reúna as condições de participar neste Campeonato, fará com que a sua
participação seja recusada;
5 - A todo o tempo a ACDA poderá, em caso de dúvidas ou reclamações de
terceiros, proceder a averiguações para confirmar as condições de participação de
qualquer INICIADO, e, em consequência disso anular a sua inscrição, se para tal
considerar que existem motivos.
6 - O CAMPEONATO DE INICIADOS estará sujeito à aplicação do Regulamento
Desportivo Nacional e ao Regulamento Disciplinar emanados pela FPC.
CLASSIFICAÇÕES – As classificações do CAMPEONATO DE INICIADOS serão
elaboradas pela ACDA, a partir dos elementos classificativos dos campeonatos distritais
de 2020. Após as inscrições, a ACDA agrupará os participantes em núcleos de
competição.
PREMIOS – Os prémios a atribuir aos INICIADOS serão em espécie, nomeadamente,
Vales de desconto ACDA e/ou pombos oriundos de columbófilos considerados de
renome. As listas de prémios a divulgar logo após o encerramento das inscrições poderão
apresentar algumas características especiais, nomeadamente:
- Quantidade ou valor de prémios diferente conforme constituição de cada núcleo
de competição;
- A ACDA reserva-se no direito de não entregar os troféus aos premiados que não
compareçam no acto de distribuição de prémios.
As inscrições serão feitas no boletim que anexamos para esse fim, o qual deverá ser
devidamente preenchido e remetido à ACDA, até ao dia 07 de Fevereiro 2020.
NOTA FINAL: Este Campeonato destina-se a ser disputado por Columbófilos INICIADOS
nos termos atrás referidos, e nunca a outros columbófilos que usem de qualquer
habilidade formal ou subterfúgio para essa qualidade adquirirem.

