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NORMAS PARA A CAMPANHA  
DESPORTIVA  DE  2013 

 
 

 Poderão inscrever até ao máximo de 30 pombos em coletividades de 
diferentes blocos contando para os campeonatos de Vel.e Meio-Fundo das 

Equipas B e yearlings e 25 para o Campeonato de Fundo, de cada um. Assim, 
as colectividades não podem restringir os limites definidos. 

  No entanto tem que designar qual a coletividade de encestamento para a 

equipa de fundo, uma vez que para fundo só podem encestar uma equipa 
em uma coletividade contando para todos os blocos onde o amador 

concorre. Além desta modalidade poderão inscrever  pombos para Equipa 
B, Camp.de Yearlings (Velocidade e Meio-Fundo) e Extras (em todos os 
concursos), sujeitos a rateio, por esta Associação. 

 

 As grades para a campanha serão a € 100,00 cada. 
 Atenção: o limite máximo por grade é de 30 pombos.  

 As grades devem ser REQUISITADAS, ATÉ ao DIA 15 de 
NOVEMBRO com a satisfação do pagamento de 50% da respetiva taxa 
de inscrição. 

 De igual modo deverão acompanhar, devidamente preenchidos, os seguintes 
anexos: 
 

1. Relação com nome completo de cada amador ou sociedade, n.º licença 
desportiva e o total de pombos inscritos, para Equipa B, Campeonato, 
Yearlings e Extras.  
O número de pombos inscritos para a Equipa B e Camp.Yearlings não pode 
ser superior ao número de pombos inscritos para o campeonato geral, e 
não podem inscrever pombos na Equipa B, Camp.Yearlings ou Extras sem 
inscrever pombos na Equipa A. 
 

ESPECIAL ATENÇÃO : Na coluna A da respectiva relação deverá ser indicado Sim ou 
Não, se o respectivo amador pretende encestar os seus pombos nessa coletividade, 

para o Campeonato Distrital de Fundo da Associação. Para tal a 
sociedade tem de questionar cada amador – atenção cada amador apenas poderá 

constar (sim) numa única Coletividade do distrito para o campeonato de 
fundo. Mais se informa que devido a falta de transparência, em anos anteriores por 

parte de algumas coletividades em relação a este assunto, na campanha de 2013 e a 
exemplo dos anos anteriores não serão aceites correcções nesta 
área durante a campanha desportiva. (qualquer dúvida é favor contactar os serviços 
administrativos desta Associação – sempre ao dispor).  
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O não cumprimento do estipulado o amador corre o risco de não ser 
classificado no campeonato de Fundo da Associação para a 
campanha de 2013. 
2.Impresso de designação de Coletividades – Neste impresso deve estar 
mencionada a l.desportiva, nome do amador e as coletividades onde o amador 
pretende ser classificado, para velocidade e meio-fundo, uma vez que o amador pode 
concorrer com equipas de 30 pombos no máximo, em vários blocos (caso o amador 
mencione coletividades que venham a pertencer ao mesmo bloco, deve o mesmo 
comunicar a associação por escrito qual a coletividade designada antes do inicio da 
Campanha Desportiva 2013). 
3.Indicação do delegado da coletividade. 

4.Ofício de requisição, com preenchimento de todos os espaços em branco, 
devidamente assinado por dois directores e carimbado. 
 

NOVAS  COORDENADAS 
As coletividades deverão solicitar o pedido de novas coordenadas até 15 de 
Novembro,  sendo o custo  de  cada  coordenada de € 15,00 dentro do distrito e de 
€ 20,00 fora do mesmo. Os pedidos de coordenadas depois da data limite terão um 
custo de € 30,00 cada uma, dentro do distrito e de € 40.00 fora do mesmo. 

ATENÇÃO são consideradas coordenadas novas, as que disser respeito a novas 
licenças desportivas ou amadores que alteraram a localização do 
respectivo pombal. 
 

TRANSFERÊNCIA DE COORDENADAS 
No caso de um amador com licença desportiva nova a viajar num pombal de outro 
amador já com coordenadas, o novo amador não necessita de solicitar nova 
coordenada, para tal basta preencher o impresso em anexo de transferência de 
coordenada, que terá um custo de € 5.00 cada. 
Este procedimento é fundamental, para os amadores serem 
classificados nos Campeonatos da Associação e da Federação.   
 

ANILHAS OFICIAIS 2013 
O pedido das mesmas deve ser mencionado no respectivo ofício de requisição e 

enviado a esta Associação até dia 15 de Novembro de 2012.  
 
 

Com as nossas saudações desportivas, 
 

A Direcção                                               O C.Técnico 

                                                                                                   
 


