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Todos  os  elementos  que  efetuam  as  classificações  nas  coletividades  tem  de  ter
conhecimento  do  novo  Regulamento  Desportivo  Nacional  e  de  todas  as  informações
emitidas sobre o bom funcionamento dos programas GPC

Os mesmos por sua vez devem ler com atenção e caso necessitem, esclarecimentos sobre
este assunto, devem contactar;

Zonas 1 e 2 todos os dias das 20h às 21h - Paulo Tavares 919 305 778

Zonas 3 e 4 todos os dias das 20h às 21h  - Fábio Pereira 916 957 324

Zonas 5, 6 e 7 de segunda a sexta das 21h às 22h   - Arménio Pinto 966 271 777

assistência técnica geral@sistemagp.com

ALERTAMOS PARA AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SISTEMA GPC 

1- Esclarecimento  
EXISTEM 2 PROGRAMAS DIFERENTES E COMUNS A TODAS AS COLETIVIDADES DO DISTRITO

 GPC2015 - Columbófilo 

 GPC2015B – Pombo ÁS

ALÉM DESTES TEMOS 

 GPC2015C – Equipas B   ( Só para as sociedades que inscreveram equipas B na Associação)
 GPC2015D – Yearlings Zona 3   (Só para as sociedades da Zona 3 que inscreveram Yearlings 

na Associação)

Após detetarmos erros por  parte de algumas sociedades no procedimento,
vimos mais uma vez efectuar esclarecimentos que devem ter em conta.

          NUNCA PODEM FAZER
cópia  de  segurança  do  GPC2015  –  Columbófilo  e  repor  no  programa
GPC2015B – Pombo Ás para passar as classificações.

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

http://www.sistemagp.com/
mailto:geral@sistemagp.com


ASSOCIAÇÃO COLUMBOFILA DO DISTRITO DO PORTO

                          CONT .N.º 501 639 187                                                                              CIRCULAR N.º 24/2015
                                                                                                                                                                             19 Mar. 2015

Procedimento para 
Programa GPC2015 - Columbófilo

a) Importar \ lançar 1º encestamento no programa GPC2015 – Columbófilo;
b) Introduzir número de pombos enviados por concorrente;
c) Calcular, emitir mapas e enviar para a Associação;

Programa GPC2015B – Pombo Ás
d) Executar a opção “Movimentos> Importação de Provas Conjuntas” indicando o número

de prova do programa de Pombo Ás;
e) Importar \ lançar 2º encestamento;
f) Corrigir o número de pombos enviados dos concorrentes que têm 2º encestamento;
g) Calcular, emitir mapas e enviar para a Associação

Programa GPC2015C – Equipas B e GPC2015D – Yearlings ( se existirem) 

procedimento é igual, consultar nota informativa do GPC  em 
http://www.colomboporto.com/images/ficheiros/circulares/gpc150227.pdf

a - Todas as sociedades OBRIGATÓRIAMENTE tem de lançar todos os pombos encestados no programa
GPC2015B – Pombo Ás, pois não o fazendo estão a prejudicar os associados as classificações distritais e
nacionais.

b  –  NUNCA o  numero  de  pombos  encestados  no    GPC2015B  –  Pombo  Ás  pode  ser  inferior  aos
encestados no GPC2015 – Columbófilo

2 – Esclarecimento sobre classificação
Deverão:

a) Aceder à opção “Parametrização> Parametrização de Cálculos” e introduzir os pontos e 
25% para a Geral, além das especialidades.

b) Recalcular provas e verificar correcção.

3 – No dia 29/3/2015 alteração de hora ( adiantar uma hora) - Algoz
               Na prova de Algoz devem acertar os relógios na véspera, tendo em conta a alteração da hora.

Caso  este  procedimento  não  seja  efetuado,  poderão  importar  os  constatadores,  mas  devem  
executar  “Utilitarios>acertar dados de concorrente por prova” indicando +1 hora no campo “acertar 
hora de chegada” ( efetura para todos os amadores)

4 – Todas as sociedades devem remeter a esta Associação até  24 de Março próxima (Terça-feira)
por email : geral@colomboporto.com ou por fax 22 784 53 20 os seguintes relatórios dos concursos
realizados 21 de Fevereiro, 8 e 15 de Março de 2015.

Relatório de exportação de movimentos para a Associação  GPC2015 – Columbófilo (todas as Sociedades)

Relatório de exportação de movimentos para a Associação  GPC2015B – Pombo Ás (todas as Sociedades)

Relatório de exportação de movimentos para a Associação  GPC2015C – Equipas B (só as Soc. Inscritas)

Relatório de exportação de movimentos para a Associação  GPC2015D – Yearlings Zona 3 (só Zona 3)

A DIREÇÃO                                                                   O C.DESPORTIVO
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