ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE!!
REGULAMENTO DESPORTIVO
CAMPANHA DESPORTIVA 2020

NACIONAL

-

NORMAS

As coletividades deverão ter em consideração os limites mínimos de pombos
encestados e columbófilos participantes previstos no Art.º 16º do RDN e no artigo 2.9
do Regulamento dos Campeonatos Distritais a saber:
- 6 Columbófilos com coordenadas diferentes em todas as provas
- 150 Pombos nas provas de Velocidade e Meio-Fundo
- 60 Pombos nas provas de Fundo
Não sendo atingido estes limites mínimos, o encestamento será efetuado numa
coletividade vizinha do mesmo lado do camião no caso de Velocidade e MeioFundo sendo que a coletividade deve informar a ACDA. Em Fundo as coletividade
devem informar a coletividade onde irão efetuar o encestamento antes 15 dias da
realização da prova.
No decurso da época desportiva as Coletividades terão obrigatoriamente de entregar,
na concentração de cada prova, ao respetivo delegado de solta, os seguintes
elementos:
•

Um envelope fechado com cópia dos boletins de encestamento de todos
os columbófilos que participaram na prova, devidamente assinados pelos
três elementos da equipa de encestamento e carimbados e assinados pelo
conselho técnico da referida Coletividade;

•

As Coletividades ficam ainda obrigadas à entrega, no mesmo ato de
carregamento, dos impressos modelo ACDA denominados Mapa de
sequência de encestamento de pombos nas caixas, Guias de Remessa.

•

As listas de chegada de todos os columbófilos que encestaram na prova
anterior, devidamente assinadas e carimbadas pelo conselho técnico.

Caso alguma Coletividade não cumpra com o descrito anteriormente, os pombos
encestados nessa Coletividade serão excluídos de todas as classificações
Distritais e Nacionais.
RESUMO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO.
•
•
•
•

Mapa de Sequência de Encestamento
Guia de Remessa
Boletins de Encestamento – devidamente assinados conforme instruções
anteriores
Boletins de Constatação (chegada) - devidamente assinados conforme
instruções anteriores

A ACDA irá fornecer pastas para as coletividades procederem ao envio desta
documentação num sistema de “vai e vem”.

