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As Direcções e  
C.Técnicos das Colectividades 
 
 

REGULAMENTO 
 

EXPOSIÇÃO DISTRITAL 2011 
 
 

ESTA EXPOSIÇÃO É ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO COLUMBOFILA DO DISTRITO DO 
PORTO. 
 
1. CALENDÁRIO 
 
A Exposição Distrital terá lugar nos dias (7 e 8 de Janeiro 2012 na sede da ACDPorto) 
 

 Horário de abertura ao público; 
 
Dia 6 - Sexta-feira: das 21h às 23h entrega dos pombos 
Dia 7 - Sábado: das 15h às 18h abertura ao público 
Dia 8 - Domingo: das 10h às 12h e das 14h às 17h30 (entrega dos prémios às 17h) 
 

 Os pombos das classes  STANDARD  e  SPORT  serão  recepcionados  no  local  da 
Exposição,   no  dia  6 de Janeiro de 2012 (sexta-feira) das 21 h às 23 h. 

 
 O  levantamento  dos  exemplares  expostos  será  efectuado  no dia 8 de Janeiro  

(Domingo),  a partir  das  17 h 30 e somente serão entregues aos proprietários ou seus 
representantes e  na  presença  do  representante  da   Comissão  de Controle e  Recepção,  
devidamente identificado. 

 
2. INSCRIÇÃO  
 

 As   Inscrições   para  a   Exposição  Distrital   serão   efectuadas   em   boletins    emitidos   
pela   Associação, devidamente  preenchidos  com  letra legível,  de preferência  à  máquina,  
sendo obrigatório a aposição da assinatura do columbófilo e dos responsáveis directivos 
(colectividades/associações) que efectuaram o controlo dos dados classificativos e o 
carimbo das respectivas instituições columbófilas. 
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 Os  boletins  dos  pombos   participantes   nas  classes   SPORT  e  STANDARD   serão  
entregues  na  sede  da Associação,   impreterivelmente  até  às  23 h  do  dia  3  de  Janeiro 
de 2012,  fazendo-se  acompanhar  dos respectivos mapas classificativos, devidamente 
autenticados, com duas assinaturas e respectivo carimbo. 

 
 Só são aceites classificações obtidas em Colectividade de encestamento ou as dos 

campeonatos distritais e clássicas organizadas pela Associação. Os amadores que 
necessitarem das classificações emitidas pela Associação deverão solicitar as mesmas, por 
escrito. 

 
3. CONDIÇÕES DE SELECÇÃO E CLASSES 

 Haverá duas Classes  
 SPORT 
 STANDARD  
 
 CLASSE SPORT - Esta divide-se nas seguintes categorias. 

 

 
Classificações obtidas em dois anos (2010 e 2011) 

 
Classificações obtidas no ano que antecede a Exposição Nacional (2011) 

 
 

Borrachos 
(Anilhas 2011) 

Yearlings 
(Anilhas 2010) 

Velhos/Adultos 



ASSOCIAÇÃO COLUMBOFILA DO DISTRITO DO PORTO 
 
                     CONT.N.º 501 639 187                                                                      CIRCULAR N.º  94 /2011 

30 Nov.2011 

RUA DO LAMEIRO, 515 R/C ESQ.4430-444 OLIVEIRA DO DOURO VNG – TEL: 227827416 FAX : 227845320 
EMAIL : geral@colomboporto.com     SITES : www.colomboporto.com   ;  www.sistemagp.com  

http://www.youtube.com/user/AssColumbofilaPorto 

Aos  pombos  concorrentes  ficarão sujeitos  à  aplicação  das  seguintes fórmulas; 
                                                                                              

 Categorias A,B,C,D,F,G e H – VELOCIDADE,MEIO-
FUNDO, FUNDO, ABSOLUTA, BORRACHOS, 

YEARLINGS e VELHOS 
 

Classificação do pombo x 1000 
Número de pombos encestados (Max.5000) 

 
Será vencedor o pombo que obtiver Menor coeficiente. 

 
 

 Categoria E – MARATONA 
 

Classificação do pombo X 1.000 
Número de pombos encestados (sem limite) 

 
Será Vencedor o  que apresentar Menor coeficiente. 

 
A fórmula será aplicada a cada classificação separadamente e os resultados somados no final. 
 
 
 

 Têm  acesso  à   XXXIX  Exposição   Nacional e Pré Ibérica   os  melhores  cinco  pombos   
apurados  em  cada  uma  das  categorias  na Exposição Distrital. 

 O mesmo pombo só poderá participar numa só categoria 
 Face ao Regulamento da Exposição Ibérica prever, na classe de sport, a participação de 24 

pombos por país, Serão apurados para  à  Selecção  Nacional  os  dois (2)  primeiros  
pombos classificados em cada uma das  oito categorias. 

 Os erros,  omissões ou outras  inexactidões,  nomeadamente o não  preenchimento dos 
boletins,  implicarão   a  desclassificação/não admissão do  exemplar. 

 
 CLASSE STANDARD - Esta divide-se em três categorias: 

 Categoria Ibérica 
 Categoria Livre 
 Categoria Borrachos 
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Categoria Ibérica 

 
            Os cinco(5) primeiros machos e fêmeas classificados nesta categoria  terão  acesso  directo 
à  Selecção  Distrital que representará o Distrito na XXXIX Exposição Nacional e Pré Ibérica. 
 
Categoria Livre- Machos e Fêmeas 
            No mínimo é exigível uma (1) classificação. 
         
Categoria Borrachos - Machos e Fêmeas 
           Que sejam portadores de Anilha Oficial de 2011. 
 

4. PRÉMIOS  -  Serão distribuídos no Dia  8 de Janeiro  (Domingo) pelas 17 horas.     

 
 
    A Associação Columbófila do Distrito do Porto atribui Medalhas de Mérito 
desportivo aos columbófilos que se classificarem nos 5 primeiros lugares em 
cada uma das especialidades, na XXXIX Exposição Nacional e Pré Ibérica. 
 
 
 
 

Percorridos em 2011 Percorridos em 2011 
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5. OBRIGATORIEDADE 

Os proprietários  dos  pombos  seleccionados, quer a  nível  distrital  ou  nacional, obrigam-
se a  colocar  os mesmos à disposição da Associação ou Federação, em data a determinar, 
com o objectivo de  participarem integrados   nas   respectivas   Selecções,   de   acordo  
com  o  estipulado   no  artigo  81º  do  Regulamento  Desportivo Nacional. 
 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Todos os pombos a expor deverão estar vacinados de acordo com as regras em vigor. 
Só é permitida a inscrição de pombos portadores de Anilha Oficial Portuguesa. 
A Organização  recusará  a  admissão de pombos à Exposição,  desde que os mesmos se 
apresentem diminuídos  fisicamente. 
Para constituir prova de recusa, será elaborado diagnóstico pelo Veterinário da Organização. 
Os impressos  para  as  inscrições encontram-se à disposição na  Associação,  podendo no entanto 
ser utilizadas  fotocópias. 
A permanência no recinto da Exposição, fora das horas de visita, só é permitida à organização. 
O tratamento dos pombos, desde a recepção e até final da Exposição, é da responsabilidade da 
organização. 
A organização  mandará  retirar  das  gaiolas  de  exposição,   qualquer   pombo  acometido  de  
doença   súbita, entregando-o aos cuidados do médico veterinário. 

 
 
7.  JUIZES DA EXPOSIÇÃO 

Os Juízes serão nomeados pelo Conselho de Standard e serão, no mínimo, possuidores do grau de 
Juiz Distrital. 
Os Juízes classificarão os pombos expostos, eliminando-se a pontuação total mais alta e mais 
baixa. Após a classificação elaborada pelos Juízes, será esta colocada nas gaiolas de exposição 
contendo o seguinte:  

a) Nome e apelido do proprietário; 
b)  Sociedade Columbófila; 
c)  Número da anilha oficial e sexo; 
d)  Pontuação parcial e totais obtidas; 

 
8. IMPORTANTE 

Em tudo o que se considere omisso, prevalece a decisão da Associação Columbófila do Distrito do 
Porto. 
As nossas saudações desportivas, 
 
 

A Direcção                                                                  O C.Técnico 

 
                                                          


